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AFLOSSING VAN DE WACHT 
, ** Geen afscheid, maar een interne "afloss~ng 
* van de wacht''. Zo kan men, naar het 

w voorkomt, het best de verandering typeren, 

welke zich, met ingang van dit nieuwe jaar, in de 

redactie van ons weekblad heeft voltrokken. 

De heer De Ridder, die twee jaar geleden het 

hoofdredacteurschap van ons blad overnam van ons 

Kamerlid drs Korthals, heeft dat op zijn beurt thans 

evergedragen aan de ondergetekende, maar - en 

iat is een belangrijk en verheugend feit - hij blijft 
lleel uitmaken van onze redactie en zijn wekelijkse 

11edewerking verlenen. 
In het leven van ieder, die lang genoeg. gespaard 

hlijft, komt het ogenblik, dat hij zijn dagelijkse 

arbeid heeft neer te leggen of sterk te verminderen. 

Het is de lev~nsavond, waar de onverstandige mis

schien m~ een zekere afkeer tegen opziet, maar die 
voor de wijze mens, die zich ook op deze nieuwe 

levensfaze weet in te stellen, opnieuw ten zegen 

kan zijn. 

* * * 

Op 28 September van het afgelopen jaar nam 
de heer De Ridder wegens het bereiken van 

!Ie pensieengerechtigde leeftijd op ontroerende wijze 

afscheid als voorganger van de Nederlandse Protes

tantenbond te Beilen en uit het artikel van zijn op

volger in deze functie, dr P. D. van Royen, in ons 

blad van 17 December, heeft men kunnen lezen, hoe • 

de heer ea mevrouw De Ridder-Struve op 8 Decem· 

ber d.a.v. door de verenigingen en maatschappelijke 
organisaties in· Beilen, vertegenwoordigend vrijwel 

!Ie gehele Beilense bevolking, zijn gehuldigd ter ge

legenheid van hun 25-jarige ingezetenschap van 

deze Drentse gemeente. 

De heer De Ridder, die op een druk en zeer wel
besteed leven kan terugzien, gaat het thans - om 
het eens huiselijk te zeggen - kalmer aan doen. Hij 

heeft daar recht op en zijn talrijke vrienden en be

wonderaars"'wensen hem en zijn echtgenote uit de 
grond van hun hart nog vele goede jaren to.e. 

Hij gaat het ook kalmer aan doen wat ons week

blad betreft. Ontslagen van de zorgen .en verplich

tingen, welke, vooral voor wie ver van het politieke 
centrunt ~a.à het land, dat Den Haag nu eenmaal is, 

afwoont, de leiding zelfs van een zo bescheiden blad 

als het onze met zich brengt, zal hij - wij herhalen 
bet - niettemin zijn wekelijkse aandeel blijver). 
leveren. 

Ook op onze maandelijkse redadievergaderingen 
hopen wij hem te blijven ontmoeten en van zijn 

grote ervaring en gedegen adviezen te mogen blijven 

profiteren en zelfs hopen wij nu en dan, bij gelegen· 

heden, die om , een woord van bezinning vragen 

zoals alleen hij dat weet te geven, de hoofdartikel· 
plaats aan hem te mogen afstaan. 

Geen afscheid dus, maar een aflossen van de 
wacht. 

Wie de wacht betrekt, weet, dat hij een zekere 
verantwoordelijkheid op zich neemt. Van die ver· 

antwoordelijkbeid zijn wij ons ten volle bewust en 

wij hopen ons daarnaar. te gedragen, waarbij wij 

gelukkig verzekerd zijn van de steun van onze mede

redacteuren, wier vriendschappelijke samenwerking 

en collegialiteit wij gedur~nde de afgelopen jaren, 

waarin wij reeds deel van de redactiecommissie uit· 
maakten, al zo ruimschoots hebben mogen ervaren. 

Het is politiek een hoogst belangrijk jaar, dat wij 

thans zijn ingegaan .. Over vijf maanden reeds zullen 

de Kamerverkiezingen worden gehouden. 

Intense arbeid en grote inspanning van alle 

krachten zal van ons ieder worden gevraagd. Wij 

zullen die arbeid en die inspanning ook gaarne le

veren, omdat het liberalisme het waard is en omdat 

'het dankbaar werken is voor een beweging, welke 
zich (opnieuw) in de opgang bevindt. 

Men versta ons wel: onze arbeidsprestatie of ons 

geloof in de juistheid van het liberale beginsel laten 

wij beslist n i e t bepalen door de grootte van het 

electorale succes. 

In de jaren 1925 tot 1940 hebben wij zelf in de 

mate van onze bescheiden krachten vooraan gestaan 
in de strijd voor het liberalisme en wij hebben nooit 

, anders meegemaakt dan (althans landelijk) gesta-

dige achteruitgang. 
Ons geloof in dat beginsel en onze moed om tel

kens opnieuw te beginnen en vol te houden, heeft 

dat echter nooit ook maar een ogenblik geschokt. 

* * * 

Het is echter een zeer menselijke karaktertrek, 

dat het succes nu eenmaal aantrekt. Dat 

geldt in het bijzonder voor de kiezersmassa. 

De gesta'dige vooruitgang in zeteltal van 4 op 6, 
van 6 op 8 en van 8 op 9, de voor ieder duidelijke, 

in verhouding tot haar altijd toch nog bescheiden 

omvang, hoogst belangrijke rol, welke onze Tweede

en Eerste-Kamerfracties onder leiding resp. van prof. 

Oud' en prof. Molenaar op het parlementaire vlak 
vervullen en demonstratieve krachtsontwikkelingen 

als de Scheveningse V.V.D.-dag hebben in ons volk 

- terecht - de overtuiging doen postvatten, dat de 

V.V.D. in opkomst is. 
De meewarige glimlach, waarmee velen vóór de 

oorlog over het ."verdwijnend liberalisme" spraken, 
~ verdwenen. 

De liberale V.V.D. is opnieuw een erkende part
ner of ~ naar gelang van de omstandigheden -

tegenspeler geworden. Het liberalisme in Nederland 

wordt weer serieus genomen, óók door zijn tegen

standers. 

Het liberalisme )o zijn moderne, na-oorlogse 
vorm, vooruitstrevend, open voor de eisen van de 

moderne tijd, sociaal bewogen, doelbewust strevend 

naar samenwerking van werkgevers en werknemers 

en daarbij, krachtens zijn schoonste en heiligste tra· 

dities bij alles wat het nastreeft, op alle terreinen des 

levens, zich altijd richtend op het scheppen van 

gelijke kansen ~oor - en de versterking van de 
- zelfstandige kracht van - ieder individu en op het 

hooghouden van de fakkel der geestelijke vrijheid. 
Dàt liberalisme heeft, naar onze stellige overtui. 

ging, in het na-oorlogse Nederland ·zijn kansen. 

* * * 

Die kansen zullen we moeten grijpen, niet met 

holle leuzen, waarmee men achteraf slechts 

moeilijkheden krijgt, niet met afbrekende, de eer
lijke tegenstander onnodig kwetsende critiek, maar 

door het Nederlandse volk in eenvoudige taal te ver

tellen wat wij in p o s i ti e v e zin willen en door 

dat volk ook de overtuiging bij te brengen, dat wij 

hetgeen wij z e g g e n te willen, ook doen of z u 1· 
1 e n doen, wanneer wij daartoe in de gelegenheid 

komen. 
In deze geest hopen wij ook onze hoofdartikelen 

te schrijven. Critisch, scherp-critisch desnoods, als 

het moet, maar positief-opbouwend waat het enigs· 

zins kan. 
Menigmaal, zo stellen wij ons voor, zullen wij 

daarbij ook op deze plaats aandacht wijden aan het 
werk van onze Kamerfracties. Zij immers zijn het, 

die, met onze vertegenwoordigers in Staten en 

Gemeenteraden, de liberale desiderata tot levende 

werkelijkheid trachten te brengen. 
Zij zijn, om het met een sportterm te zeggen, de 

spelers en wij zijn de supporters. 
Als een der supporters van deze spelers hopen wij 

in onze taak niet tekort te schieten. 

A. W. ABSPOEL 

HOOFDREDACTIE 

1 Het bestuur van de Stichting Vrijheid en 

Democratie heeft met ingang van 1 Januari 1956 

tot voorzitter van de redactiecommissie van ons 

weekblad benoemd de heer A. W. AbspoeL 

De heer G. A. de Ridder blijft als lid van de 

redactie zijn wekelijkse m~dewerki~g aan ons 

blad verlenen. 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Einde van een begrotingswedloop • Een kleine smokkelarii • De 
Eerste Kamer naar de Ridderzaal • De laatste weken van het 
begrotingsdebat in de Tweede Kamer .• Twee moties aangenomen 
en één (van de heer Den Hartog) ia petto. 

D e jaarlijkse begratingswedloop in 
de Tweede Kamer is weer ten ein

de en amechtig zijn alle deelnemers aan 
deze wedloop en zij, die daarin ambts
halve meedraven, zoals de griffiers, het 
Kamerpersoneel, de stenografe:n en de 
parlementaire journalisten, de Kerst- en 
Nieuwjaarsweek ingegaan. 

De Kamer heeft, ' met een heel klein 
beetje smokkelarij, de eindstreep ge
haald. Die smokkelarij bestond uit het 
voorlopig buitenspel plaatsen van minis
ter, Cals' begroting van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. Zo ergens, be
tekent hier uitstel echter zeker geen af
stel. Op of omstreeks 7 Februari komt 
'ook minister Cals aan de beurt. 

De Kamerleden kunnen, in de .maand 
Januari, hun achterstallige andere werk, 
samenhangend veelal ook met hun Ka
merlidmaatschap, inhalen en de journa
listen verplaatsen hun verblijf - neen, 
riu eens niet naar . de bekende "andere 
zijde van het Binnenhof'' - maar naar 
het h a r t daarvan: de Ridderzaal. 

In deze historische, eeuwenoude zaal 
is het, dat, wanneer dit nummer van ons 
blad verschijnt, onze senatoren wegens 
de verbouwing van hun Yergaderzaal 
reeds hun intrek zullen hebben genomen. 
· Een bijzondere gewaarwording zal het 
stellig zijn, het uitzonderlijke stemgeluid 
van de communistische heer Branden
burg in deze gewijde en statige zaal te 
horen klinken! 

De sanatoriale heren (en dames) zijn 
ditmaal bovendien wel héél erg actief 
geweest. Nog vóór Kerstmis hielden zij 
hun algemene politieke beschouwingen. 

Q--,k hier geldt: wat in het vat zit, ver
zuurt niet. Met andere . woorden: wij 
hopen op een enkel aspect daarvan -
wellicht in een hoofdartikel - in een der 
komende nummers van ons blad nog 
nader terug te komen. 

• • • 

F. DEN HARTOG 
...... motie in petto ...... 

De audere motie, van de beer Ruy
gers (Arb.), o.a. mede-ondertekend 

door het V.V.D.-Jid de heer Korthals, 
werd ingediend bij Buitenlandse Zaken. 

Zij drukte als het oordeel van de Ka
mer uit, dat het wenselijk is, dat ook 
door Nederland uitbreiding wordt gege
ven aan de hulp voor de sociale en eco
nomische ontwikkeling der minder ont
wikkelde gebieden in de wereld en dat 
een jaarlijkse post op de begroting, wel
ke mede tot fondsvorming kan leiden, 
hiertoe zou kunnen bijdragen. 

Ook de heer Den Harlog had, bij Land
boUW, een motie gereed gemaakt. 

Copie voor deze rubriek te senden naar1 
Mejuffr. Joh. · H. Springer, A!exander
ttraat 16, Haarlem. 

l)e functionele grondslagen 
vaa de woning 

H et Bouwcentrum in Rotterdam 
houdt een .,Maand van de bouw

nijverheid" en op een van de &l,gien 
wwdt in overleg met de Ned. Hui&
boudraad een 011derwe:rp bebandeld. 
dat speciaal dle belangstelling van ·de 
vrouwen zal hebben, n.L de functio
nele grondslagen van de woning, toe
gelicht door een 1entoonstelling. 

Dit is op Maandag 16 Januari en 
wordt op 18 Januari gevolgd door het
zelfde onderwerp inzake de bejaar

denhuisvesting. 
lets VOCII" U? 
Aanmeldingsformulieren . zijn - bij 

ondergetekende te krij.gen, maar haast 
U. Door het niet-vendlijnen van het 
weekblad is dit bel'ieht verVaagd. 

{> :J. H. &. 

Ee• ·•ieuwe .. kop"" 
en een niéuwe activiteit 

H et is U zeker ook opgevallen, 
dat ooze rubriek tegenWOI!It'dig 

door een ander "kopje" versi~ iis. 
Bet was voor ons net zo'n verraEil« 
a1s voor U. 

Wij kunnen er tevreden mee ~ 
blijkbaar beschouwt men de vrou.we
)iijke leden als de kroon op de V:V.D. 

Zelf hadden wij dat nooit zo dm"wn 
zetten; wij beschouwen ons zelf een
VoU<lig :maar als gewone leden ·b ii 1111:

n e n de partij. 
Noblesse obligè. Wij zullen nu -wel 

extra ons best moeten doen. 
Zullen wij daarmee in de'Le tijd wan 

goede voornemens, maar direct 'tioe-
ginnen? 

Er is nog zoveel werk dat gedaan 
moet worden; er kan voor onze orga
nisatie en voor onze partij nag zoveel 
meer bereikt worden, als iedereeD 
maar meewerkt. Veel handen maken 
het werk licht. 

Als iedereen wat tijd geeft, beboe
'VIen niet' enkelen overbelast te wor
den. 

AlS iedel'een komt als baar 1umult 
gevraagd wordt, kan wat gedlaan moet 
worden, beter gedaaJt worden. 

Laten wij desnoods een intereaante 
lezing overslaan. maar zeker naar de 
huishoudelijke vergaderingen gaan, 
die vaak zo saai lijken, maar clie dik
wijla ventrekkende gevolgen bebben.. 

Laten wij meedoen op het juJste 
moment en niet alleen docJr eritiek 
acbter.d. 

Er is een stijl§ellde lijn bij de V.V. 
D.; laten wij meehelpen, die nog wat 
steiler te maken. 

Zou bet niet leuk zijn, als er dooc' 
ons toedoen een derde, wat zeg ik. 
een vierde vrouw in de Kamer kwam? 

De kroon op ous werk! 

~JB.$. 

D e ministers Mansholt, Witte, Algera 
en het dubbeltal Beyen-Luns heb

ben in de laatste twee weken voor het 
Kerstrecès elkaar bij toerbeurt afgelost 
en hun beleid tegenover de zeer nuttige 
en onmisbare critiek van de "Volkska
mer" verdedigd. 

Zij betrof de wenselijkheid van de aan
leg van een eigen vissershaven voor Kat
wijk, ten aanzien waarvan een studie
commissie onder leiding van onze geest
verwant mr Van der Mandele, de voor
zitter van de Rotterdamse' Kamer van 
Koophandel, had uitgesproken, dat zulk 
een aanleg ook uit nationaal-economisch 
oogpunt bezien volkomen verantwoord 
zou zijn. 

'NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 

Het nog op geen stukken na opgeloste 
na-oorlogse probleem van de woningnood 
en het met de dag nijpender wordende 
vraagstuk van de verkeersonveiligheid 
vormden wel de meest zorgelijke punten, 
waaraan vrijwel alle sprekers - ook die 
van onze V.V.D.-fractie - hun aandacht 
hebben gewijd. 

Moties werden ingediend bij Landbouw 
en bij Buitenlandse Zaken, maar het 
waren meer beginseluitspraken, waar
mee iedereen zich kon verenigen (zij 
werden dan ook beidé z.h.s. en met al
gemene stemmen aanvaard), dan dat zij 
gericht waren tegen een bepaald deel 
van het beleid der betreffende ministers. 

De motie van ir Vondeling (Arb.), om
trent de prijsvorming van landbouwpro
ducten, was mede-ondertekend door onze 
geestverwant de heer Den Hartog. 

Zij sprak - daar kwam zij althans op 
neer - uit, dat eventuele toekomstige 
loonsverhogingen in de landbouw ook in 

- de z.g.· garantieprijzen tot uiting zullen 
moeten komen, die immers op de kost
prijzen zijn gebaseerd. En een der kost
prijsfactoren vormen vanzelf ook de 
lonen. 

DRS. KORTHÁLS 

- ... mede-ondertekenaar ...•••• 

De heer Den Hartog heeft deze motie 
tenslotte echter voorlopig maar in petto 
gehouden na de verzekering van minister 
Mansholt, dat. deze kwestie bij de Re
gering in onderzoek is en dat de Kamer 
t.z.t. een nota zal worden toegezonden, 
waarover dan van gedachten kan wor
den gewisseld. 

Op een aantal andere actuele onder
werpen, bij deze begrotingen besproken, 
zullen wij in de naaste toekomst vanzelf 
nog wel teruggrijpen. 

A. 

Voorbeelden ter navolging 
l5é Onder-Centrale Zaanstreek v~ 

blijdde het Hoofdbestuur Dlet een bij~ 

drage in de onkosten van de V.V.D.
dag, die in grote dank werd aanvaard. 

De afde1iitg Breda stortte een bedrag 
in het Verkiez.ingsfonds 1956, hetgeen 
het HoofdbestuUl vanzelfsprekend 

eveneens zeer verbeugt. Mogen de:ae 
voorbeelden tot navolging strekken! 

DEZE BURGER 
vindt het maar weer een mooi ding, dat wij In Nederland ons zelf altijd in 
ieder opzicht en wáár daar maar éven gelegenheid toe ·geboden wordt, 
annexeren. Is het niet hieraan dan is het dááraan. 

En allemaal leilke buitenlandse stunten na-àpen. Als hèt even kan 
Amerikaanse. Nu weer de man-van-het-jaar. Amerika een man·van-het.jaar. 
Wij óók een man-van-het-jaar. Waarom trouwens niet eigenlijk? Het is 
even onschuldig als het nonsensikaal is. Maar 't deert niemand. En hf!l 
stáát flink. 

En àls wij dan, over nog· maar ruim elf maanden alweer, zulk een man 
verkiezen; elk blad een eigen jaarman en wij ook; waarom dan niet nu 
reeds onze normen opstellen en dèor de dagen aantekenen wie daar het 
meest aan beantwoordt? 

Als ik die normen voor de V. V.D.-man van het jaar 195() zou mogen 
opsteJlen, zou ik zeggen: . 

een stoere borst, vol zacht mededogen niettemin voor zijn broedw de 
medemens. 

een fijne geest, altijd doende met het plukken van de bloesem van 
schoonheid en cultuur. 

een harmonisch lichaam als behuizing voor de geest voornoemd: niet 
helemaal Tarzan en niet helemaal Bep van Klaveren, maar iets daartussen-in. 

Een hart vol goede, milde, rechtvaardige, lieve, begrijpende en vrijheids
lievende gedachten; zó vol' van deze, dat er geen schimmetje van een 
schijntje van een plekje openblijft voor nijd, afgunst, begeerte, wraakzucht, 
reaclionariteit of eerzucht; een hart kloppend op de dansende maat van de 
ware en enig-echte democratie en haar partner de liberaliteit, ten huppe
lende voeten uit. 

Kortom: een man die u beurteling aan Albert Schweitzer, ]. H. Cornelissen, 
Mahatmah Gandhi, Winsion Churchill, les frères Jacques de Kadt en 
Marilin, Nils Bohr, Manna de Wijs-Moulon, Anker Larsen Clemenceau doet 
denken, een grootste en allergemeenste deler van deze allen: "superman, 
opperman, man van het jaar". 

Wie het wordt zal een televisie-toestel plus voorzittershamer met zilver
beslag cum inscriptie ontvangen uil de persoonlijke handen van de heer 
Van· Vlaardingen; zijn foto zql worden geplaatst op onze voorpagina tussen 
die van de heren P. /. Oud en D. W. Dettmeijer. 

Ik heb zo'n gevoel dat u nii reeds aan iemand denkt; dal u nu al een 
vermoeden hebt wie het wordt; net als 

DEZE BURGER 

Nieuwe voorzitter 
in Bergen (N.H. J 

Op de ledenvergadering der afd. BeF
gen N.-H. van 7 Juli j.l. was mededeli!Jg 
gedaan, dat de heer C. Steinz als vc.w
zitter bedankt had. 

Dit bericht was met leedwezen elld
vangen, daar gedurende het voorzi~
schap van de heer Steinz de afd. BerfiiBJl 
N.-H. niet alleen is herrezen maar .._ 
vendien tot een der bloeiendste afdeliin-. 
gen van de kieskring Den Helder .as 
geworden. 

Thans is op de ledenvergadering v.an 
19 December j.l. iD de vacature v001"2iell 
door de verkiezing met algemene stem
men van de heer W. Franck. Onder 2iijn 
leiding gaat de afdeling Bergen N.-ill. · 
met vertrouwen' de verkiezingsstrijd tie
gemoet 

Het bestuur is thans als volgt samen
gesteld: W. Franck. voorzitter; J. Kees
man, secretaris-penningmeeSter, mewr. 
mr E.P. Broekman-Vriesman, C.L. IUas;
ter en mr Th. Rijnberg, leden. 

Regionaal propagaadist YOGI' 

Groaingen en Drente 
Met ingang van 1 Januari 1956 is a.t 

lid van de Partij. de heer 0. de Vrie$, 
Starkenborghstraat 15, te Groningen 2iijn 
weri;zaamheden als regionaal propapm
dist voor de provincies Groningen teJl 

Drente begonnen. De heer De VrieB. 
werkt onder auspiciën van het .Algemeen 
Secretariaat der Partij. 

Vergaclerilag Dagelijks les'-
Vrödag 23 December 1955 kwam bit 

Dagelijks Bestuur der Partij in verga.lle
ring bijeen. 
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ONZE NIEUWE HOOFDREDACTEUR 
En een stukje bewogen liberale historie 

0 nze mede-redacteur, de heer A. W. 
Absp"oel, die thans, op uitnodiginJ~ 

van het bestuur der Stichting "Vrijheid 
en Democratie", als voorzitter van de 
redactiecommissie het hoofdredacteur
schap van ons weekblad op zich heeft 
genomen, kan, hoewel nog maar juist . 

-:de "middelbare" leeftijd bereikt hebbend, 
reeds op een dertigjarige staat van dienst 
ia de liberale beweging terugzieD.. 

Jlledio 1924 sloot hij zich, als 2Z-jarige 
jongeman, aan bij de kort tevoren opge
richte ,.Club van .Jongerea ill de Vrij
heidsbond" te Amsterdam en reeds in 
.Januari 1925 werd hij haar actieve secre
taris en vervolgens, in 1928, haar voor
zitter. 

lil Februari 1929 nam hij, wegens zijn 
huwelijksplannen, afscheid · van de jon
geren. maar ·lang liet de liberale bewe

. cïng te Amsterdam hem niet los. 
Het volgende jaar (November 1930) 

· hadden er n.l. grote veranderingen in de 
· Amsterdamse afdeling van de Vrijheids
bond plaats. Voorntter en secretaris tra
den celijktijdig af De voorzitter, nu wij

. Jen mr .J. Rutgers, wegens zijn benoe
ming tot algemeen secretaris van de Vrij-
heidsbond; de secretaris, de heer G. A. 
de Ridder, wegens zijn benoeming tot 
voorganger van de Nederlandse Protes
tantenbond in Beilen. 

Mr Butgers, oud-.,lndisebgast" (zoals 
men dat toen noemde), werd in het voor
zittei'IICbap te Amsterdam door een an- · 
dere oud-Indischgast opgevolgd; het was 
de heer B. Coops, oud-burgemeester van 
Bandoeng. Opvolger van ·de heer De Rid
der als secretaris werd de jonge Abspoel. 

Zestien jaar lang heeft de heer Ab
spoel, met de heer Citroen als chef van 
het bureau. in Amsterdafn voor het libe
ralisme (eerst Vrijheidsbond, daarna Li-

•. berale Staatspartij en tenslotte Partij . vàn 
de Vrijheid) de strijd gevoerd.· 

Die strijd was, in het rode Amsterdam, 
niet gemakkelijk en ill de verkiezings
weken werd nog des nachts uitgetrokken 
ctm te "plakken" en te ,,achilderen". 

Amsterdam had daarbij meermalen de 
leiding. Toen de partij bij de Kamerver
kiezingen van April 1933 landelijk door 
stemmenachteruitgang een zetel verloor, 
wist Amsterdam door een buitengewoon 
krachtige actie voor zijn populaire lijst
aanvoerder dr I. H. J. Vos niet minder 
dan 10.000 stemmen te winnen en zijn 
stemmencijfer van 28.844 in 1929 te bren
gen op 38.752 in 1933. 

De verspreiding van· het kort tevoren 
opgerichte eigen periodiek ,.Het Liberale 
Weekblad" gedurende vier weken in 
100.000 exemplaren per week, waaraoor 
praktisch de gehele daarvoor in aanmer
king komende Amsterdamse bevolking 
werd bereikt, zal daartoe zeker het hare 
hebben bijgedragen, 

De toenmalige liberale partijvoorzitter 
mr D. Fock, kwam op 4 Mei 1933 per
soonlijk naar Amsterdam om namens het 
hoofdbestuur het Amsterdamse bestuur 
voor zija succes hulde te brengen. De 
heer Abspoel bewaart nog altijd, naar 
hij ons eens vertelde, als schone herinne
ring aan deze dagen van politieke s_trijd, 
de zilveren "Parker", hem toea door mr 
l'ock aangeboden. . .. • 
F eller nog werd, in bet bijzonder in 

Amsterdam, de strijd bij de op
komst van het nationaal-socialisme, 
·waartegen vooral de Amsterdamse libe
. ral en een verbeten gevecht hebben ge
voerd. 

Nationaal-socialistische en fascistische 
elementen trachtten de grote demonstra
·tieve vergaderingen, waarin mr Wende
laar het anti-semietische blad ,,Der Stür
mer" verbrandde (dit bericht kwam in 
de gehele wereldpers) en dr I. H. J. Vos 
mr G. A. Boon en prof. mr C. W. de 
Vries voor Amsterdam de populairste 
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sprekers waren, meermalen te verstoren, 
maar een eigen ,.ordedienst" van de in
middels opgerichte ,.Liberale Garde" 
zorgde voor een prompte "bediening" van 
de herrieschoppers. 

Grote verontwaardiging werd tijdens 
de Statenverkiezingen van 1935 bij de 
Amsterdamse liberalen gewekt, toen de 
Duitse Regering, via haar consul-gene
raal in Amsterdam, zich mengde in de 
Nederlandse verkiezingsstrijd. 

Op haar verlangen namelijk stelde de 
Amsterdamse politie zich met het bestuur 
van de afdeling Amsterdam van de Vrij
heidsbond in verbinding en verzocht 
eerst wijziging en vervolgens zelfs ver
wijdering van de verkiezingsreclame op 
de schutting om de ruine van het voor
malige Paleis voor Volksvlijt aan het 
Frederiksplein, voorstellend een concen
tratiekamp en de opschriften dragend: 
"Wij willen ons zelf zijn en blijven", 
,.Nederland geen concentratiekamp". 

Mr G. A. Boon stelde over dit ingrijpen 
op verzoek van de heer Abspoel, namens 
het Amsterdamse bestuur gedaan, schrif
telijke vragen aan de minister van Bin
nenlandse Zaken, mr De Wilde, die, toen 
de verkiezingen reeds voorbij waren, het 
optreden van de Amsterdamse politie 
dekte en als zijn mening te kennen gaf, 
dat .,de indruk kón worden gewekt, dat 
de (levensgrote) bewakers van het afge
beelde concentratiekamp in Duitse uni
formen waren gestoken". 

Reacties ook van Neder 1 a n d se na
tionaal-socialistische en fascistische zij
den bleven niet uit. Dreigbrieven wer
den ontvangen en de heer Abspoel werd 
meermalen midden in de nacht opgebeld 
en door onbekende ,.helden" bedreigd. En 
toen, reeds bij het begin van de verkie
zingsactie van 1935, fascistische elemen
ten een steen door de ruiten van het af
delingsbureau - tevens woonhuis van 
de heer en mevrouw Citroen - aan de 
Frans van Mierisstraat wierpen, moest 
het Amsterdamse bestuur zelfs veilig
heidshalve besluiten, zowel het bureau 
als het woonhuis van de heer Abspoel 
gedurende de verkiezingsweken des 
nachts te doen bewaken. 

Ondertussen had de heer Abspoel in 
1933 tevens de eerste stap gezet op het 
journalistieke terrein. Op 1 Januari 1933 
werd n.l. als orgaan van de Amsterdamse 
afdeling (later door de partij als par
tij-orgaan overgenomen) opgericht ,.Het 
Liberale Weekblad", waarvan de heer 
Abspoel onder hoofdredacteurschap van 
de toenmalige bekende journalist D. Kou.· 
wenaar, redacteur werd. Dat was zijn 
eerste stap op het journalistieke pad, dat 
hij sindsdien niet meer heeft verlaten en 
nu dus al 23 jaar bewandelt. 

In de jaren 1938--1940 trad de heer 
Abspoel tevens op als redacteur van .,01).
ze Wachter", het blad van de toenmalige 
"Vereniging van Vrijzinnig-godsdienstige 
Liberalen". 

In zijn functie van secretaris van het 
comité ,.Oranje Getrouw" heeft hij 
krachtig medegewerkt aan de totstand
koming van het onder voorzitterschap 
van de toenmalige Amsterdamse wethou
der de heer Jan ter Haar Jr. staande 
,.Centraal Comité van Nationale- en 
Oranje-verenigingen" te Amsterdam, dat 
in de bewogen jaren van 1936-1840, waar
in ook zo verblijdende gebeurtenissen 
vielen als de verloving en het huwelijk 
van Prinses Juliana, de feestelijkheden 
ill. Amsterdam centraal organiseerde. 

• • • 

De moeilijkste, maar tevens meest 
waardevolle taak heeft "Het Libe

rale Weekblad" in de jaren 1940/41 ver· 
vuld. 

De hoofdredacteur, dr P. H. Ritter Jr .. 
die later de heer D. Kouwenaar was op
gevolgd, werd reeds in Juni 1940 als gij
zelaar door de Duitsers gevangen geno
men en Abspoel nam in deze moeilijke 
bezettingstijd zijn plaats als hoofdredac:. 
teur in. 

In de periode van Juni 1940 tot Febr. 
1941 is ,.Het Liberale Weekblad" de trots 
van ~e liberale partij geweest. Het 
schreef (met· medewerking ook van wij
len prof. mr B. M. Teldersen mr J. Rut
gers), onder het oog van de Duitsers, 110 

onbewimpeld en de hoofdartikelen van 
de heer Abspoel waren zozeer afgestemd 
op het levendig houden van de nationa
le- en de vrijheidsgedachte bij de lezers, 
dat het aantal abonnees in die maanden 
met sprongen omhoog ging. Ook vele 
niet-liberalen abonneerden zich, om zich 
in de gedeprimeerde toestand dier dagen 
aan deze kost te laven. 

Een protest-artikel tegen de eerste Jo
denmaatregelen van de hand van mr Rut. 
gers, deed de deur dicht. In Februari 
IJ41 kwam een afgezant van de Sicher
heitspolizei ten huize van de heer Ab
spoel mededelen, dat het blad op last 
van de Rijkscommissaris was verboden. 

Een reden voor dit verbod werd niet 
genoemd en op verzoek van het dage
lijks bestuur van de Liberale Staatspartij 
aarzelde de heer Abspoel geen ogenblik 
om zich als ,.verantwoordelijk hoofdre
dacteur", naar het Amsterdamse hoofd
kwartier van de Sicherheitspolizei te be
geven om daar te informeren, op welke 
grond het blad was verboden. 

De heer Rutgers, die hem ten dele ver
gezelde, wachtte volgens afspraak in een 
café aan de Singel (de Amsterdammer 
zegt eigenlijk: het Singel), met de be
doeling om, als hij niet mocht terugko
men, op zijn beurt bij de Duitsers te in
formeren, waar Abspoel bleef. 

Maar de heer Abspoel kwam terug 
en wel met de hem toegesnauwde bood
schap, dat het blad verboden was omdat 
het zich bij voortduring "Deutschfeind
lich" en ,.Judenfreundlich" had getoond. 

In Juni 1941 werden vervolgens de po
litieke partijen verboden en werd ook 
het van het inmiddels opgeheven bureau 
naar zijn particuliere woning overge
brachte deel van het afdelingsarchief in 
beslag genomen. Zijn persoonlijke jaar
gangen van ,.Het Liberale Weekblad" van 
1933 af en enkele waardevolle zaken had 
hij echter reeds tijdig in veiligheid ge
bracht. 

Prof. Telders was inmiddels gevangen 
genomen en later ook mr Rutgers, maar 
met de waarnemende Partijvoorzitter, mr 
M. H. de Boer uit Utrecht, die in de 
laatste oorlogsjaren als door de Duitsers 
gezochte was ondergedoken, met zijn me
de-redacteur, het Kamerlid mr W. C. 
Wendelaar, die in het laatste oorlogsjaar 
van Den Haag naar Amstelveen had moe
ten evacueren en met de eveneens on
dergedoken Amsterdamse bureauchef, de 
heer Citroen, onderhield Abspoel voort
durend contact en werden de maatrege
len voor na de bevrijding besproken 

En zo kon, kort na het einde van de 
oorlog .,Het Liberale Weekblad" als een 
der eerste van de oude politieke week
bladen, opnieuw verschijnen Eerst we
derom onder redactie van de heren dr 
P. H. Ritter Jr., A. W. Abspoel en mr W. 
C. Wendelaar, later, toen dr Ritter zich 
wegens andere werkzaamheden moest te-

De algemene secretaris der Partij, de 
Heer D. W. Dettmeijer, heeft in zijn 
functie als Wethouder van de gemeente 
's-Gravenhage het huwelijk voltrokleen 
tussen Mejullrouw K.. E:igeman, mede
weelester van het Algemeen Secretariaat 

en de Heer /. H. Ph. de Wilde, .seccetaru 
van de Kamer-Centrale Dordrecht der 
Partij. Naar aanleiding van een gezegde 
van de bei.:endè liberale denker Döder
lein, heeft de Heer Dettmeijer het bruid.
pcrar in een geestige speech namens de 
gehele Partij zijn gelul'wellMII aange

boden. 

rugtrekken, onder redactie uitsluitend 
van de beide laatstgenoemden. 

• • • 
Medio 1946 verscheen door de ophef-

fing van de oude partij en de over
gang naar de nieuwe Partij v.d. Vrijheid, 
het laatste nummer van ,.Het Liberale 
Weekblad", maar de heer Abspoel kon 
zijn journalistieke werkzaambeden in 
versterkte mate voortzetten, want reeda 
in het voorjaar van 1946 had de toen
malige hoofdredacteur van het .,Algemeen 
Handelsblad", de heer D. .1. von Ballu. 
seck, zich met hem in verbinding gesteld 
en per 1 Juli 1946 werd hij benoemd tot 
parlementair redacteur van het ,.Alge
meen Handelsblad", als opvolger van mr 
L. Meijer. 

Daarmede was tevens een einde geko
men aan een 16-jarig liberaal secreta
riaat in de hoofdstad. In een speciaal 
daartoe belegde ledensamenkomst werd 
afscheid van de zo populair geworden 
secretaris genomen en een album, hem 
tegelijk met een stoffelijk blijk van er
kentelijkheid aangeboden, bewaart de 
handtekeningen van vele oude vrienden 
en vooraanstaimden uit de Amsterdamse 
scheepvaart en handel. 

Zijn nieuwe werkzaamheid sloot ver
huizing naar Den Haag in zodra de be
perkte mogelijkheden van die dagen zulks 
toelieten el} zo verliet de goede Amster
dammer, die Abspoel altijd geweest ia, 
in Juni 1947 de hoofdstad om zich in Den 
Haag .te vestigen. 

Ook hier echter deed de partij al spoe
dig weer een beroep op hem en hij werd, 
nadat hij voordien al had medegewerkt 
aan ... De Vrije Amsterdammer", voor het 
geven van wekelijkse parlementaire over
zichten opgenomen in de redactie van het 
inmiddels opgerichte weekblad van. de 
V.V.D. ,.Vrijheid en Democratié". 

Als parlementair redacteur van bet 
,.Algemeen Handelsblad" geniet onze 
nieuwe hoofdredacteur o.a. bekendheid. 
door zijn ,.Schetsen van het Haagse Bin
nenhof", die eind Februari, om. en bij
gewerkt en voorzien van een inleidend 
woord door de Kamervoorzitter dr L G. 
Kortenhorst, prof. mr P. J. Oud en prof. 
dr J. J. de Jong, gebundeld zulen ver
schijnen bij A. J. G. Strengholt's Uitge-
vers Mij. te Amsterdam. S. 
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Lectuur van over de grenzen 

PRIMADONNA EN Mr DOORSNEE 
Twee ex-staatshoojden beginnen met de publicatie 

van hun memoires 
Na de vloedgolf van memoires door staatslieden, generaals, politici e.d. In de eerste 

Jaren na de tweede oorlog 18' er tot voor kort weinig op dit gebied dat een historische 
documentatle bezat. Thans zijn er kort na elkaar twee bijzonder belangwekkende 
memoires verschenen van cle Ga.uille 1) en Tnunan a). 

Het zijn twee figuren zo verachillend van persoonlijke structuur, karakter en we
rel«Jbeaehouwing, dat het weinig zin zou hebben bij de bespreking van deze uitzonder
lijke werken, paralellen te trekken. Beide politici hebben trouwens weinig of geen 
persoonlijk contact gehad. Maar wel zijn zij karakteristiek te noemen v11or de landen 
-in welke historie zij een zo belangrijke rol hebben gespeeld en beide boeken g~ven 
een nieuw inzicht in de periodes, die zij beschrijvel\ en zij_ werpen ook een nieuw licht 
op de twee merkwaardige persoonlijkheden. 

De wat generaUserende woorden, die wij voor de kop van dit artikel gekozen heb
ben, komen overeen met het popuiaire'beeld, dat men. in het algemeen van die twee 
mannen: hee:ft. 

Men zou echter thans· in beide gevallen in details correcties moeten aanbrengen, 
en wel van dien aard, dat belden als grotere en meer belangrijke figuren te vool'
schijn komen. 

Van beide boeken zijn tot op. heden 
pas de eerste delen verschenen. Er zul
len er meer yolgen. De memoires van 
De Gaulle, thans ook in het· Engels ver
schenen, behandelen de eerste noodlot
tige twee oorlogsjaren met een sum
mire beschrijving van het jaar 1939. 
· Men ziet een zo juist în deze· tragi
sche zomer van 1939, benoemde gene
raal, een van de jongsten in het Franse 
leger, die een betrekelijk bl'l.llante car
rière achter zich heeft. 

Wat hij vertelt ruimt een misvatting 
uit de weg, die, naar wij menen, reeds 
toen over de betelrenis van De Gaulle 
bestond. Hij was geen min of meer on
bekende officier, maar een uitblinker, 
die enkele militaire wetenschappelijke 
boeken mede van grote literaire bete
kenis op zijn naam had str..an en in de 
laatste maanden voor de oorlog, als 
onder-minister van Defensie en nauwe 
medewel'ker van minister-president 
Reynaud hoog was Çlpgèklommen. 

DE GAULLE 
...... te arm om te bukken ...... 

Het was een strijd naar alle kanten 
met Franse kleingeestigheid en weife
lende leiders in de koloniën, maar ook 
met vele instanties in Engeland zelf, 
die met de ijskoude "arrogante", beze
ten man niet goed konden opschieten. 

Het is Churchill's grote verdienste 
geweest, De Gaulle's potentiële waarde 
van het begin af aan te zien en te ge
bruiken en hem over alle weerstanden 
heen te helpen. 

Het boek is van het eerste tot het 
laatste woord - behalve een uitvoeri·ge 
documentatie met brieven e.d., die bijna 
de helft van het eerste deel beslaat -
de boeiendste lectuur, die men zich kan 
indenken. Daarom al; omdat De GauHe 
geen litteraire hulp nodig had, maar een 
stylist van de allereerste rang is. 

Het is overigens opmerkelijk, dat zijn 
arrogantie in het boek nergens storend 
naar voren komt en ook, dat hij . zonder 
te grote bitterheid en sC'herpte schrijft 
en zelfs voor Pétain bijna begrijpende 
woorden heeft. 

Misschien moest hij zo hard, ong~ 

naakbaar of ontoegankelij•k zijn om zijn 
doel te bereiken. 

Wie zijn optreden, vooral in de na
oorlogse jaren in de Franse politiek 
weinig kan bewonderen, zal toch wel 
zien, dat onder de minder verkwikkelij
ke aspecten van zijn persoon, onder ·de 
primadonna-allures, een groot man 
schuilt. 

Slechts een bijzonder treffend citaat 
willen wij aanhalen. 

Toen Ohurchill hem - toen bleek, dat 
De Gaulle grieven tegen Roosevelt had, 
die de generaal instinctief niet mocht 
- aanraadde, toch . soepel· te zijn zoals 
hij, Ohurchill, zelf, antwoordde De 
Gaulle: "U kunt zich dat veroorloven 
als hoofd van een groot land. Maar 
waar zijn m ij n hulpbronnen ? Ik ben 
slechts verantwoordelijk voor Frank
rij·k, en dat is een te zware last en ik 
ben te arm om te bukken!" 

Hij was daardoor midden in de grote 
politiek gekomen en was voor Reynaud 
in de meest kritieke momenten van de 
Franse ineenstorting steeds als con
tact-man naar Ohurchill gevlogen. Geen 
onbekende dus in Downingstreet 10. 

De onderwijsresolutie van de 1. 0. V. D. 

Truman, .. de gewone .....,. 

Hoe anders van aard als het patbtlrti
sche tragische werk van De GauUe 2ijjn 
de herinneringen van Trnroan. Ook dlit 
is nog maar het eerste· deel en het !be
handelt slechts de periode van Romse
velt's dood, dus Tnunan's onverwadbte 
ambtsovername, tot September 1946.. 

Het dramatische element ontbreèkt 
weliswaar ook hier niet. Men denke aaa 
de scène op 12 Apriol 1945 toen een tbl
lefonisC'he oproep de rustig op zijn k:lm
toor met een-senator pratende vice-p!ll!ll
sident naar het Witte Huis ontbood. 

Toen mevrouw Roosevelt hem een
vou~ig zei "De president is dood", was 
Truman's eerste reactie na minuten Y<8lll 

sprakeloosheid: "Wat kan ik· voor liJ 
doen", waarop mevrouw Roosevelt ant
woordde: "Oh nee, wat kunnen 11111jj 
voor U doen". 

(Vervolg op pa.-. ft;) 

TRUMAN 
.sprakeloos ...... 

Wat De Gaulle's vooroorlogse boeken 
betreft, blijken zij in vakkringen, maar 
~ helaas - niet zoals zij het hadden 
verdiend fu de openbare politieke dis
cussie, een rol te hebben gespeeld. Ze 
bepleitten nl. met de groótste nadruk 
de noodzakelijltheid voor Frankrijk een 
agressief tankwapen te creëren en niet 
slechts alles op de kaart van de ver
dediging - Maginotlipie!'- te zetten. 

Nog een enkel woord aan Van Overklift 

In Frankrijk b,ereikte dè prophetische 
auteur maar weinig. Hij overtuigde Rey
naud en een paar andere politici en 
journalisten, maar niet de heersend·e 
kliek in de Franse legerleiding. 

Met de grootste aandacht echter, dit 
is een historisch feit, las men De Gaulle 
in Berlijn en de Duitse aanvalswapenen 
zijn in grote omvang op De Gaulle's leest 
geschoeid geweest. Het Duitse bliksem
offensief zou wellicht anders zijn ver
Jopen .indien Frankr~k gelijksoortige wa
penen had gehad. 

Even tragisch als dit aspect, zijn De 
Gaulle's wanhopige pogingen gewee.st, 
aan het defaitisme in· Parijs het hoofd 
te bieden. -

Hij behoorde zoals men begrijpt, tot 
de ijverigste voorstanders der polit-iek 
van de voortzetting van de Jtrijd vanuit 
Noord-Afrika en Overzee. Het mocht 
niet baten. Pétain en Weygand - welk 
paradoxaal voorbeeld: twee defaitisti
sche generaals - kre.gen hun zin. De 
Gaulle week, om zo te .zeggen semi
officieel, nog met opqraehten van de 
afgetreden Reynaud, naar Loriden uit. 

En thans begon het schier miracu
leuse en bovenmenselijke werk van deze 
ene man, die zich qp mystieke wijze ex
ponent van het werkelijke Frankrijk 
voelde en uit het niets, vanuit een paar 
kamers met slechts een paar tafels en 
stoelen zij n Frankrijk schiep en lang
zaam tot een werkelijke màcht wist op 
te bouwen. 

1) Mémoires de Guerre; l'Appel 1940-- · 
1942. Paris. 680 blz. Am. editie "The call 
to honour" Viking, $ 5.-; 

. 2) The year of decisions, New York 1955, 
J)oubleday, $ 5, 596 blz. 

De betekenis van het part-time o~derwijs verduidelijkt 
(Ingezonden) 

- In ons weekblad van 24 December 1955 stond een tweede ingezonden artikel van 
de heer Va,p. Overklift in verband met de door de J.O.V.D. aangenomen onderwijs
resolutie. Enkele punten zijn hierdoor uit het oorspronkelijke artikel van mijn oppo
nent wat duidelijker en vriendelijker geworden. 

T.a.v. de schoolgeldheffing en de studiebeurs-politiek ben ik het met de heer Van 
0. eens, dat de eigen Verantwoordelijkheid van de ouders van groot belang moet 
worden geacht. 

Ik vrees echter, dat de heer Van 0. de za:ak te optimistisch ziet llils hij meent, dat 
feitelijk de wel!ltand van de ouders niet meer van doorslaggevende aard is bij d.e 
kansen op het volgen van voortgezet onderWijs. 

De grote ervaring die ik op dit terrein heb (ik geef wekelijks les aàn ruim 500 
leerlingen) bewijst mij, naast ander werk op jeugdterrein wel het tegendeel. 

Geheel tegenover elkaar staan onze 
me~ngen betreffende leerplicht-uit
breiding, 

Ik ben blij~baar nog niet duidelijk 
genoeg geweest in de verklaring van dit 
begrip. Vanzelfsprekend wens ik geen 
uitbreiding van de gewone leerplicht 
van 14 tot 18 jaar zonder meer. 

Het gaat juist om degenen, die nu de 
school verlaten op 14-jarige leeftijd. 

Dit zal zo moeten blijven (voor zover 
de intelligentie niet langer schoolgaan 
rechtvaardigt). De heer Van 0. ziet 
echter principieel het part-time onder
wijs verkeerd. Dit zal nl. juist n i m
m e r . op een avond gegeven moeten 
worden, maar uitsluitend o v e r d. a g. 

Angst, dat dan spoedig meer dan één 
dag zou worden geëist voor dit onder
wijs, is ongegrond. De grondsla:g is juist 
gelegen in het slechts één dag per week 
betrokken blijven in het schoolmilieu, 
met haar gunstig werkende factoren. 

Inderdaad volgen vele werkenden nu 
reeds met vrucht een avondsC'hool. 

Men vrage echter niet ten koste van 

hoeveel levensgeluk en noodzakelijke 
ontspanning dit gaat. 

· Er is een verschil tussen de studie 
·van volwassenen, die door het . missen 
van vroegere gelegenheden pas op la
t~re leeftijd noodgedwongen 's avonds 
·studeren moeten· en jonge mensen, die 
de kans op studie nooit eerder hebben 

"gehad. 
Juist zij, die reeds op jonge leeftijd, 

al dan niet met vreugde, gaan werken, 
hebben recht op dezelfde vrije tijd en 
ontspanningsmogelijkiheden, die de stu
derende jeugd (die .al zo bevoordeeld 
is) als vanzelfsprekend geniet. 

Willen wij een redelijke kans hebben 
op het pakken van dezl! zogenaamde 
"ongrijpbare" jeugd, dan zal zij gele
genheid moeten hebben aan jeugdwerk 
en politiek verenigil}gsleven onbezorgd 
deel te kunnen nemen. 

M.i. is de geringe belangstelling van 
de "werkende" jeugd voor de problemen 
van de dag voor een belangrijk deel 
terug te voeren op een gebrek aan vrije 
tijd. 

Hier dus geen dwang van de ov.er
heid, maar leiding geven in het belaJJ:g 
van de jonge mens. . 

Het beheer van de openbare sctMWl 
heeft uiteraard ,niets te maken 'met !bet 
hoofd van de school of de oudercoan- · 
missies: 

Deze hebben slechts te maken met 
de dagelijkse gang van zaken op eR

derwijsgebied. 
De technische leiding echter ligt ll1l1 

slechts in handen van het gemeealte
bestuur (B. en W. en gemeenteraad)). 

Dit lichaam heeft echter zo'n uit·&Je
breide overige taak, dat ee~ conCII!Jl
treren van alle aandacht op het onclel'
wijs beter kan gebeuren door een gf
zonderlijke instelling, die niet door aA.
dere taken wordt afgeleid. 

Zo'n arbeidsterrein zou zijn wegp
legd voor een orgaan als bedoeld dtuor 
Volksonderwijs. 

Hierbij blijft dus het eigenlijke beiMier 
in handen van de gemeenteraad, lilet
geen m.i. principieel juist is. 

Men zij er van· overtuigd, dat tde 
J.O.V.D. niet gemakkelijker overheiös
geld opeist dan noodzakelijk te achtaiis. 

Indien het echter gaat om geld iin 
het belang van onze jeugd, dan is tlie 
noodzaak en de verantwoording Jli:ièt 
hoog genoeg te stellen. · 

Bestrijding van de onverschilligiMiid 
van onze oudere jeugd kost nu ee11Jill:a8l 
geld, maar kan dan ook grote baltien 
opleveren. · 

Moge ïk hiermede deze discUssie ~t 
de heer Van Overklift besluiten, ec~~rter 
niet zonder een woord van dank aan 
laatstgenoemde voor zijn belangstellii~ 
in de onderwijsproblemen van deze tiijd. 

P.C. BOEV~ . 
(Discussie gesloten :.._ Redaotie). 
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Terwijl De GauHe van zijn besoh~ 
ving van wereldhistorische g~beurtenis
aen instinctief en door de macht van 
zijn pen grote literatuur maakt, is bij 
Truman alles veel nuohterder - men 
zou zelfs het woord klein-burgerlijk 
kunnen gebruiken. 

Van ,,stijl" is helemaal geen sprake, 
hoewei Truman zich, in tegenstelling 
tot De Gaulle, van de hulp van "ghost
writers", heeft bediend. 

Natuurlijk, de grandiose historische 
macht van de gebeurtenissen weerspie
gelt zich in het boek en missooien zou 
men kunnen zeggen, daJ; die naive brie
ven aan grootmoeder en moeder Tru
man, die er tussen door afgedrukt wor
den, een extra contrast-werking geven. 

Maar met deze bevestiging van wat 
men over · Trwnan's persoonlijkheid 
wist, is het beeld geenszins volledig. 
Deze, in niets uitblinkende man, blijkt 
nl. over eigenschappen te beschikken, 
die hem tot een van de grote presiden-

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

•• .,.,· ... , .. 

ten van de Verenigde Staten hebben 
gemaakt. 

Hij groeide onder de mateloze druk 
van de omstandig'heden tot staatsman, 
en men mag het intuïtie of gelukkig 
toeval noemen, hij wist een reeks van 
wereld-historische beslissingen te ne
men, die men nooit zal vergeten. 

Het grensde aan het wOnderbaarlijke, 
hoe hij zich door het materiaal wist te 
werken, dat hem ·als het ware over
stelpte. De Amerikaanse vice-president 
en zeker niet de bondgenoot van de 
autocratische Roosevelt weet nl. in 
werkelijkheid niet ai te veel van de lo
pende staatszaken af, 

Men leest verbaasd, dat hij, enkele 
dagen na zijn inauguratie het Russi
sche probleem toen al juist aanvoelde: 

"Tot nu toe lijkt onze afspraak met 
Rusland op een straat met éénrichtings
verkeer, dat kan zo niet verder gaan". 
En op het zelfde tijdstip sprak hij tot 
de naar San Francisco reizende Molotov 
met een duidelijkheid, dat deze bekent: 
zo heeft men nog nooit tot mij gespro
ken. 

BETONPAAL 
J'UNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

··--·~·············· 
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Ruim 40 jaar P.rvaring · 10, 16, 20, 
211, 30, 311, 40, 110, 60. 70. 80 ton 

Voor versterklog en nieuwbouw 

Ook IN fabrieken kerken 
scholen nuizen.' 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 18 
R'DAM, Tel 86!19, Thurledewe1 I 

Friesch- Groningsche Hypotheekbank N.V. 
Nederlandse he Hypotheekbank N. V. 

· RoHerdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdam - ·s-Grovenhoge - Groningen - Rotterdom 

De Directie: 

GELDEN BESCHIKBAAR 

BILLIJKE VOORWAARDt;N 

Mr M. J. BOS 
Mr F. C. KLEYN 

Mr J. WILKENS 
Mr A. F. VAN MANEN 

STAALBOUW 

RÖRINK &v·/D.BROEK 
~L-____ ENSCHEDE. ____ ~--

van zee-en 

binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

De door zijn militaire advise~rs be· 
paalde beslissingen omtrent het aan
dringen bij Rusland aan de -:>Orlog tegen 
Japan deel te nemen, wijst hij van de 
hand;- wij weten heden immers, dat het 
helemaai niet nodig was, maar hoe vèr
ziend is zijn besluit Rusland niet aan 
de bezetting van Japan '•e laten deel
nemen. 

Alle respect verdient ook zijn hou
ding en gedrag te Potsdam waar hij 
zich noch door Stalin, noch door Chur
chill liet omverpraten. 

&leine menselijke trekken, zoals zijn 
onverhulde voldoening, dat op zijn .reis 
naar Potsdam niet minder dan drie 
koningen hem om de eer van een ge
sprek hadden verzocht, zijn maar ai te 
begrijpelijk. 

Uit deze onpretentieuze 596 blz. 
komt het beeld te voorschijn van een 
aHedaagse persoonlijkheid die toch tot 
grote dingen werd geroepen en de proef 
glansrijk heeft doorstaan 

Dr. K. Landsberg 
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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 lld 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 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. 

TUINARCHITECTUUR- BOOMKWEKERIJEN 

GIJSB. VURENS Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden Ringvaartweg 98 • Rotterdam, (0.) - Tel. SllU 
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Uw tijd is kostbaar. 
Wij begrijpen, dat vele van onze 

cliënten haast hebben. 

Alles' is er daarom bij ons op in· 

gesteld U een goede en . . . st1elle 

I 
I 
I 
I 

. . I 
I 
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1 
re~ice ,. geven. 

I 
I Dolt voor U: de HBU J 
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HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

L ..:ST=·=G=R:. ..1 

BLYDENSTEIN & Co. N. V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERI.J & VERVERlol 

)'abrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

,, V u I e a u'' () I i ë n e u V et te n 
VOOR SCHEEPV AAR'I EN [NDUSTRIE 

,, K <\ M 0" 
Techn i~r ht> Hande l~ven no'otscha p 

OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.) 
TELEFOON 22173-23577 
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Amsterdam gezien bij de jaarwisseling 1955-1956 
Critieke ontwikkelingsphase 

Waardevol woord van bezinning van 
voorzitter van de Kamer van 

mr D. A. Delprat, 
Koophandel 

Bij de jaarwisseling is er IWl vele kanten (gebruikelijke) bezinning geweest 
op het wel eo. wee van Amsterdam, en dat heeft uiteraard zijn neerslag 

gevondea in .redevoeringea. beschouwingen e11 commentaren.. De rij werd ge
opend door de heer F. de Boer die aan het diner van het Havengilde ee11 beroep 
deed om wat minder critiek te oefenen op Amsterdam. De heer De Boer kon 
zich dit beroep veroorloven, want als directeur van de Nederlandse Dok- en 
Scheepsbouw-maatschappij heeft hij zichzelf onvatbaar gemaakt voor critiek. 
Immers dat bedrijf wordt met voortvarendheid geleid en onlangs heeft het de 
naam van Amsterdam als scheepsbouwstad wederom hoog gehouden door de 
ingebruikneming van een nieuw dok. 

Niettemin, het beroep van de heer De Boer was natuurlijk goed bedoeld; hij 
had er echter ook wel een vermaan aan mogen toevoegen tot de gecritiseerdea, 
dat deze zelf de critiek tot zwijgen kunnen brengen wanneer zij daden laten 
zien, zoals de heer De ·Boer; en wat minder woorden laten horen. 

Nu energiek vooruit ! 

De jaar-:e>veriichtschrijvers in de 
Amsterdamse dagbladen heb

ben een moeilijk karwei gehad. Want 
niemand schept er behagen in voort
durend critisch te moeten zijn, doch 
niemand kan zichzelf geweld aan doen 
en zich prijzend uitlaten over weinig, 
dat te prijzen is en veel tekorten. Zo
dat wij enkele overzichten hebben ge
lezen, die waren ·geschreven volgens 
het :recept dat het vriezen kan, maar 
ook dooien. Zelfs het socialistische 
"Vrije Volk" heeft zich bij de bezin
ning in de ure van de jaarwisseling 
niet geheel vrij kunnen maken van 
een zeker gevoel van onbehagen. Het 
wenste Amsterdam vooral toe dat de 
stad eindelijk verlost zou worden van 
dat eeuwigdurend vergelijken met Rot. 
terdam, maar het wenste Amsterdam 
ook zo'n goede start toe in het nieuwe 
jaar, dat de zaken -,- al konden ze dan 
niet in één jaar voor elkaar worden 
gebracht - toch in elk geval flink 
zouden worden aangepakt meteen. Wie 
tussen de regels door wist te lezen kon 
vaststellen, dat het blad ûjn ijver, om 
alles wat van het stadhuis komt luid
ruchtig aan· te prijzen, eens even had 
gestaakt en de eeuwigdurende hoe~a
stemming een ogenblik had afgewis
seld met zin voor de realiteit. 

VliJlilDil 
DEMOCIATil 

Weeklt... ."... .. Vell<s.,.nt YeW 

VrUhelll en Demoeratie 

V oorzitter Redactie-comm.: 
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Een wekelijks advertentieblad heeft 
op nogal opvallende wijze in 

zijn kolommen de aandacht gevraagd 
voor burgemeester d' Ailly. Zeer tact
vol waren daarin alle voor- en tegens 
betreffende Amsterdam's burgervader 
tegen elkaar afgewogen. Het kwam er 
op neer dat het . blad burgemeester 
d' Aiily zag als een voortreffelijk am- . 
bassadeur voor zijn stad, die zeer veel 
op reis is, doch die tengevolge van zijn, 
taakopvatting niet de vereiste zakelijke 
leiding kan geven aan de stad. Men 
kan wel zeggen dat -wat dit blad schreef 
representatief is voor net algemeen in
zicht, het álgemeen gevoelen en ook 
de algemene waardering van de Am
sterdamse burgerij voor zijn burge
meester. 

Het blad heeft de vraag opgewor
pen, omdat het -.terecht - de bewé
zen waartien van mr d' Ailly als am
bassadeur van Nederlaud's hoofdstad 
gehandhaafd zou willen zien, of de tijd 
niet aangebroken kon zijn om Amster-

. dam een twee-hoofdige leiding te ·ge
ven. Dit lezende moesten wij vaststel
len dat deze gedachte niet nieuw is. In 
de gemeenteraad heeft de fractieleider 
va~J de V.V.D.; de heer R. Th. J. Ie 
Cavelier, er ongeveer twee jaar geleden 
al op gewezen, dat de taak van de bur
gemeester bij het maatschappelijk ver
anderde beeld zo veelomvat~end was 
geworden, dat men zich de vraag 
mocht stellen of een stad van de om
vang als Amsterdam niet twee burge
meesters zou mogen bezitten; een hun
ner zou zich in het bijzonder kunnen 
belasten met de dagelijkse leiding, de 
ander zou de in ons maatschappelijk 
beeld niet te verwaarlozen representa
tieve taak voJ>r zijn rekening kunnen 
nemen. 

Deze gedachte is toen in het b~eld · 
van de ontwikkeling als volkomen ob
jectieve waarneming en volkomen ob
jectief advies gegeven. Men heeft er -
het overkomt de heer Le Cavelier niet 
voor het eerst - geeri aandacht aan 
geschonken. Nu komt deze gedachte 
op grond van een gebleken practijk en 
de daarbij gebleken tekorten in criti
sche vorm van andere zijde opnieuw 
naar voren. Nu is er, hoe tac-tvol er ook 
werd geschreven, toch het persoonlijk 
aanzien van burgemeester d' Ailly mee 
gemoeid. Dat lijkt ons niet prettig 
voor mr d' Ailly en het is evenmin pret
tig voor Amsterdam. Dit had voor
komen kunnen worden. 

Was het het goed recht van de 
heer F. de Boer om te verzoe

ken zich in critiek op Amsterdam wat 
te matigen, het was niet minder goed 
recht van de voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam, mr D. A. Delprat, om te 
beseffen, dat gerechtvaardigde critiek 
geoefend móét worden, wll Amster
dam weer tot de oude spirit terug
keren. Mr Delprat zag zich genood
zaakt zijn nieuwjaarsrede af te sluiten 
met een minder optimistisch geluid 
omdat wij, zo zeide hij, vooral ten aan
zien van het nijpende woningtekort en 
het niet minder urgente verkeerspro
bleem niet alleen niet zijn verder ge
komen, maar zelfs zijn achterop ge
raakt. 

Hij betoogde, dat de gewijzigde pro
blematiek en de weg langs andere in
stanties zoals Gedeputeerde Staten, de 
Kroon, Rijkswaterstaat, de Spoorwe
gen, enz. veel tijd doet vergen voor de 
oplossing of inlossing van plannen. 
"En dit kan een verklaring vormen -
al is het zeker niet de enige verklaring 
- voor de omstandigheid, dat Amster
dam in de afgelopen jaren meermalen 
de indruk maakte van een stad, waar 
veel werd gepraat, doch minder ge
beurde," zo zeide mr Delprat. En hij 
liet daarop volgen, na verwezen te heb
ben naar de bekende nota van B. en 
W. omtrent het urgentieschema van 
uitvoering van de vele voorgenomen 
plannen: 

"Dit is eén weinig rooskleurig beeld, 
dat B. en W. ons voor ogen hebben 
gesteld in hun nota, welke zij omtrent 
de in de komende jaren uit te voeren 
werken het licht hebben doen zien. De 
goede zijde van deze nota is vooral ge
weest, dat wij nu ongeveer weten, hoe 
wij er met onze stedelijke toekomst
plannen voor staan. De Amsterdamse 
gemeenschap kan er allèen maar baat 
bij hebben, indien bij de indiening van 
voorstellen tot belangriike stedebouw
kundige voorzieningen systematisch 
wordt getracht door een reële voorlich
ting de bevolking vertrouwd te maken 
me~ de gehele· problematiek van de 
ontwikkeling ·van Amsterdam en met 
de maatstaven, die daarbij moeten wor
den aangelegd. Het verwijt, dat er hier 
te veel op papier en te weinig met de 
daad aan de toekomst werd gewerkt, 
zou waarscl-tijolijk nimmer zozeer wor
tel hebben geschoten, indien er in het 
verleden minder luchtig was heenge-
lopen over de realisatiemogelijkheid 
van de voorstellen en over de termij
nen, waarmede voor de uitvoering re
delijkerwijs diende te worden gere
kend." 

• * • 

Mr Delprat vervolgde: 
"Hierbij aansluitende zou ik 

nog één opmerking willen maken. De 

zojuist genoemde nota stelt eea ...Ier 
uitgewerkt urgentieschema Toor de .ge
projecteerde werken in het vOOIIUÏt· 
zicht. Het is van het grootste belang, 
dat dit schema terzelfder tijd termijnen. 
tracht vast te stellen voor de uitvoering 
van die werken. Dit zou dan zijfll lo
gische voortzetting moeten vindal .ia 
op geregelde tijden venchijnende over
zichten over de stand van zaken em het 
verloop der werkzaamheden. W elilicht 
zou zulks er toe kunnen bijdragen in 
het Amsterdamse leven de "sense of 
urgency" te bevorderen, waaraan -het 
in de achtèr ons liggende jaren tot 
onze schade wel eens heeft ontbrOken. 

"Ik ben er mij van bewust, dat ik 
met dit laatste een probleem aanmijd; 
dat veel verder reikt dan de invloeds
sfeer der gemeentelijke overheid, een 
probleem bov-endien, dat men gemak
kelijker kan stellen dan oplossem eat 
waarbij moeilijke factoren, zoals; de 
sterk individualistische en onafhanke
lijke in~telling van de Amsterdamse be
volking en het Amsterdamse bedd:ijfs
leven, aan de orde komen. Ook het 
forensenverschijnsel en alles, wat d~ 
impliceert, speelt hierbij een rol van 
betekenis. 

"Het probleem zelf zo~ ik als Yolgt 
willen formuleren: hoe kunnen wijj in· 
de Amsterdamse. samenleving een gro
tere saamhorigheid tot stand brengen 
en de actieve belangstelling vooc het 
wel en wee der stad als geheel verstet• 
ken, zoals noodzakelijk is om met 

overleg, doch tevens s~el en doelltref
fend, de aan alle kanten opduikende 
groeibelemmeringen het hoofd te !kun
nen bieden? Een oplossing vooc dit 
vraagstuk te vinden zal aan allen lhoge 
eisen stellen. Zeker is het niet mijn 
bedoeling· qe indruk te wekken. dat 
Amsterdam de critieke phase van ont· 
~ikkeling, waarin wij ons onmitlken:
baar bevinden, niet te boven zal ko
men. Het gaat er slechts om hoe wij 
deze phase ·doorkomen: bevangen ,door 
dé inertie van een lijdelijk toezien, 
waaraan wij ons slechts langzaam en 
met grote achterstand kunnen ontwot• 
stelen, dan wel met de energie en d~ 
dynamische instelling, waarmede de 
moeilijkheden kunnen worden over• 
wonnen. Laten wij daarom in eerste 
aanleg bij ons zelf te rade gaan in hoe
verre wij, ieder van ons, zowel in als 
buiten deze Kamer, in het nieuwe jaar 
méér kunnen doen om ons actief en 
opbouwend bezig te houden met het 
toekomstig welzijn nn Amsterdam.'' 

De woorden van me Delprat leken 
ons waard hier uitvoerig te worden ge
citeerd. Zij getuigen van een objectieve 
bezinning. Vooral in de slotwoo.rden, 
die, hoewel gericht tot de leden van de 
K.v.K., waard zijn ter harte te worden 
genomen door iedere burger van .onze 
stad, wie hij zij, welke taak en functie 
hij ook verricht. 
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Bakker & Zoon 
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I 
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I 

Am~terdam-Noord 

VERVEN 

8. T G N C ! TE U zn. & Co. ~. t. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manutacturen 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. H. V. 

De Nederland~tP mntnr · 

met een werel.dreputatte J 

N .V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam I 



'"Maak de V. V. D.t. sterk''!! 

een betere toekomst met de V V.D. 

een betere KIJK op· die toekomst met 

EEN GROENEVELD~BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN 

Oostplein 45 Rotterdam 

Tel K 1800-26777 
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·JAN SCHUT 

Verkoop Yllft dit procluot ultllutteiMI 
vle het Rotterdamse kent-
~•n N.V. 0. Meteoo• 
Schiedamsecflik 61 A 
Jel. K 1800-%2799 

INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizinge~ en transporten onder volle garantie 

INSULINDESTRAAT. 260, tel. 46021, Rotterdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

BEURS CAFE- RESTAURANT 
COOLSINGEL 48 

Tel. 21795 
21796 
22001 

* 
VERZORGING V.AN GROTE EN KLEINE 
GEZELSCHAPPEN. 

PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER 

ROTTERDAK 

w. DalkmalUl 

GEBR.VAN HEEK N.V. 
TELEF. 5943 POSTBUS ~3 ENSCHEDE 

SPINNERS • WEVERS· VERVERS. DRUKKERS 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

Scheepsbouw 
Machinebouw 

Repara ti. 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. • Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type t!1.A.N. en Doxford 
Turbines 

Wij wensen onze geachte çliëntèle. 
en bekenden een voorspoedig 1956. 
Vanaf 1 Januari speelt voor U 
dagelijks het Duo George Goldy. 
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Zaterdag 14 Januari 1958 - Na. )·82 

VRIJHEID EN 
DEMO-CIATIE 

De kampioen . van 

December 
(Zie pag. 4) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DFMOCRAf.IE 

Hèt liberalisme en de maatschappelijke evolutie 
· ** D.e ~oorzitter van de Eerste~Kamerfrac~ 

* tte der K.V.P.~ mr. G. C. J. D. Krop-
man. heeft een bijzondere belangstelling voor de 
V.V.D. en het liberalisme; 

Een nogal critis~he belangstelling uiteraard, 
IQaar dat is niet erg: uit woord en wederwoprd, 
uit critiek en tegen~critiek kan soms iets zeer 
waardevols resulteren. 

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de in 1954 
gehouden algemene politieke· beschouwingen in 

· de Eerste Kamer. Het is wel nuttig, in het licht 
van het jongste algemene begrotingsdebat in de~ 
zelfde Kamer, daar nog eens aan te herinneren. 

Mr Kropman stelde toen met genoegen vast, 
dat · .. in de wereld van de liberale werkgevers een 
an~ere geest was vaardig geworden'" en dat .,een 
sociaal~liberalisme was doorgebroken". , 

Prof. Molenaar, de voorzitter van onze Eerste~ 
Kamerfractie, was voor die waardering voor onze 
tegenwoordige liberale· werkgevers erkentelijk, 
·maar terecht aanvaardde ·hij haar niet als een 
'd<>or de heer Kropman blijkbaar bedoelde opval~ 
lende tegenstelling met de mentaliteit van de libe~ 
rale werkgevers van weleer. 

* * * . 

. ot:J.Ze geestverwant, die, als Leids hoog-
- leraar in de sociale wetgeving van Ne~ 

derland, van onze sociale geschiedenis wel "iets" 
afweet, noemde Van Marken en Stork. dr. 
Walier en ir. Kalff. En hij stelde daar tegenover, 
dat' .er met name rooms~katholieke werkgevers 
waren geweest, die er erbë;lrmelijke opvattingen 
over hun verhouding als werkgevers tegenover 
hun arbeiders op na hielden~ 

T.erecht herinnerde prof. Molenaar in dit ver~ 
band aan de enquête van 1 '886, waarbij werkge~ 
vers gehoord werden en waarbij men, als men 

' het nu leest, eenvoudig versteld staat, hoe deze 
werkgevers van een dergelijke hardheid tegen~ 
.9ver hun medemensen konden blijk geven . 

. ,,, Gelukkig, zo stelde 'prof. Mö1enaar vast, zijn 
de r.lc. werkgevers veel veranderd. Maar in ieder 
geval is er geen enkele reden, om in het behoren 
tot een (bèpaald) kerkgenootschap een grotere 

· waarborg voor sociaal~éthisch optreden te zien 
lf~n in het simpel leven en handelen naar chris~ 
telijke beginselen. 

* * * 

Wij hebben het destijds reeds met genoe
gen gesign9leerd, dat mr. Kropman opo 

dit verweer van onze V.V.D.~woordvoerder- in 
.de Eerste Kamer op royale en sympathieke wijze 
heeft gereageerd. 

De heer Kropman erkende, dat er een hele 
reeks liberale werkgevers was te noemen, bij wie 
inderdaad voor die tijd, en in dat kader ideale 
toestanden bestonden. En woordelijk liet de K.V. 
P.-woordvoerder daarop volgen: "In dezelfde tijd 
bestonden êr echter minder ideale toestanden bij 

· ·de katholieke werkgevers. Nooit zal ik dat ont~ 
. kennen; dat is een feit: dat heeft iede~, die zich 

in die zaken verdiept, wel eens gehoord". 

l 
Deze discussie hebben we van stonde af aan 

een hoogst belangrijke. gevonden. Belangrijk in 
algemene zin, omdat hieruit weer eens bleek, dat 
uit een (parlementaire) discussie tussen politieke 
tegenstanders wel degelijk positieve resultaten 
kunnen voortvloeien. 

Belangrijk ook in bijzondere zin, wijl hier op 
een gebied, waarop vele van~huis-uit liberalen 
zich nogal eens in de hoek laten drukken, door 
een niet~liberaal politicus zulk een eerlijke en 
waardevolle. erkenning werd uitgesproken. 

Het is lange tijd mode geweest, met een 
zekere 20ste eeuwse .hooghartigheid de 

19de en de 20ste eeuw tegenover elkander te . 
plaatsen in een volstrekt zwart~wit schema. 

Zij, die dat deden, noemden dan de 19de eeuw 
die van het "oppermachtig liberalisme" en daar~ 
mede was dan het liberalisme meteen vereenzel~ 
vigd met alles wat men, naar 20ste eeuwse maat~ 
staf gemeten, in de 19de eeuw als verkeerds kon 
aanwijzen. 

(Vervolg op pag. 3) 

JAAR DER VERfilEZINGEN 

Voor behou~en vaart:"VRIJIIEID EN DEMO<:RATlE" 
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GEEN ANIMO MEER VOOR DE FUNCTIE 
VAN SCHOOLHOOFD 

( 

Enige achtergronden van een even 

ontwikkeling waarmee de 

ernstige als gevaarlijke 

toekomst van 

onze jeugd valt oj staat 

"We zijn nog niet waar we . moeten zijn", Dli generaal Opsomer onlangs in zijn af

aeheidsrede tot de officieren in de Bergansiuskazerne te Ede. "Het ontbreekt ons 
aan leiderschap." 

daad een grote prestatie is als ze met na
genoeg geen ervaring in staat zijn een 
klasse van 40-50 (en zelfs van 50-80) 

leerlingen de baas te blijven en les te 
geven! 

Er wordt in Nederland bij de opvoeding In gezinnen en in aeholen te weinig aan

ilaeht besteecJ - 4llt onderwerp: het; vo-. van leiders', bet; Vormell van -, 
llie priM!PMI zijn aaderea leldiDc te Cft'en". 

De generaal wee8 er vooris op, dat in de Gilbouw ~ het Jees ~~ei officienkol'PS 
•et zwakke punt is. Er zijn te weinig beroeps-officieren en beroeps-onderofficieren. 

Ten plattelande is de situatie al even 
slecht: daar moet men vaak maanden op 
de vervuliing van een. vacature wachten 
en in die tijd klassen combineren, naar 
huis sturen, enz. 

Generaal Opsomer heeft hiermee nog weer eens het probleem van de kadervorming 

- het tekort aan kader ORder de aancJacht van het Nederlandtie volk gebracht. 
Niet alleen In het 1~, ev--r in anitere aectoren van bet maatBehappeti,jk be

Mei. voelt mea het tekort aan leidiJicpveade personen. 

Elk hoofd van een school is, naar men 
mag verwachten, wel zo veel onderwijs
man, dat hij, niettegenstaande de moei
lijke omstandigheden, waaronder hij en 
zijn medewerkers werken moeten, steeds 
weer zal zoeken naar nieuwe wegen. 

Een sterk voorbeeld brervan -rtoont momenteel ~ lager ondenrijlt, waar de be
langstelling voor het hoofdschap zeer sterk is afgenomen. 

De Ver. van Hoofden van Scholen in Nederland heeft dezer dagen een brochure 
laten verscbünen onder de titel: Geen animo meer voor de functie·van schoolhoofd. 

De aanleiding tot deze verspreiding is o.m. het feit, dat in talrijke plaatsen geen of 
een onvoldoend aantal sollicitanten zich voor de functie van schoolhoofd melden. 

Maar telkens weer komt hij voor de 
wanhopige situatie te staan, dat hij met 
al zijn goede voornemens niets kan be

reiken in de school, die niet eens een be
hoorlijke personeelsbezetting heeft. 

Teneinde een overzicht te verkrijgen 
van de huidige situatie, heeft genoemde 
organisatie een enquête ingêsteld. Aan 
een groot aantal antwoorden ontlenen 

we het volgende: 
:à:uversum.: Aantal sollicitanten vol

doende. Toch kan niet altijd een drietal 
wordeR samengesteld; 

Leiden: idem; 
Heerenveen: Voor de functie van hoofd 

ener openbare ~1-te J'ubbega-Schu
rega melden zich géén sollicitanten. 

Texel: Onvoldoend aantal gegadigden. 

Geen drietal. 
Vlaardingen: Voordracht moet meestal 

beperkt worden tot 1 à 2 personen. 
Rotterdam: 2 sollicitanten (!) ; 
Amsterdam: 17 sollicitianten (!}; 

Slochteren: Onvoldoend aantal. Keuze 
zeer beperkt. 

Men richtte zich ook tot de inspecteurs 
van. het onderwijs en ontving van hen 
talloze antwoorden, die tezamen één gro
te aanklacht vormen. 

Helaas was men niet gerechtigd deze 
te publiceren in verband met een later 
afgekomen verbod van de hoofdinspee
tie om inlichtingen te verstrekken. 

Een begeleidend schrijven van een der 
inspecteurs mocht echter worden gepu

bliceerd: 
"Met grote belangstelling heb ik van 

Uw enquête kennis genomen. Het is wel 
een zeer belangrijke materie, die U bier 
heeft aangesneden. 

Er heerst op dit gebied inderdaad een 
noodtoestand (cursivering Ver. H. v. S. 
in N.) 

Ik heb mijzelf vaak afgevraagd wat de 
e~onaak is, dat zich zo weinig sollicitan

ten melden voor hoofd ener school Is 
het, dat men de. verantwoordelijkheid niet 
meer dragen wil ? Is het, dat de hoofden
marge veel te laag is ? Dit laatste is zeer 
zeker het geval. 

Ik bea een voorstander van .het hoofd
schap en ik zie in het hoofd niet naar 
eén .,administrateur". Als het gOed is, is • 
hij de motor van het hele bedrijf, de man, 
die de initiatieven neemt, de man, die 
een belangrijk~ invloed op de sfeer van · 

de scho!Jl heeft. Maar genoeg hierover". 
Terecht: wat toch is de oorzaak, dat 

de animo voor het hoofdschap zo gering 
is ? Hebben we hier met hetzelfde ver
schijnsel te maken als waarover generaal 
Opsomer sprak, nl. dat er te weinig ge

daan wordt aan de vorming van leiders. 
Ongetwijfeld zal dit mee een rol spelen, 

maar toch schijnt het ons toe, dat er 
andere factoren zijn. In de hierboven ge
noemde brochure wordt de aandacht op 
enkele oorzaken gevestigd: 

Taak van schoolhoofd 
venwaard 

De taak van schoolhoofd is in de laat
ste jaren zeer verzwaard. Het tekort aan 
leerkrachten, de overvolle klassen, de on
derwijsvernieuwing en de toegenomen 
sociale bemoeienissen van de school moe
ten in dit verband worden genoemd. 

Het· is uiterst moeilijk in deze tijd een 
school op gang te houden, wanneer men 
met de beste wil van de wereld geen leer
krachten kan krijgen. In de grote stads
scholen kon men eertijds werken met on
derwijzers, die op het platteland al wat 
ervaring hadden opgedaan en zich zelf
standig wisten te handhaven. 

Tegenwoordig is men in de steden al 
heel blij, als de pas geslaagde leerkrach
ten willen -komen werken en dit kunnen, 
zonder al te veel hulp van het hoofd der 
schooL 

En laten we vooral niet uit het oóg ver
liezen, dat het voor deze jongelui inder-

Intussen gaat de ontwikkeling in ons 
onderwijs steeds meer in de richting van 
differentiatie, hetgeen de taak van leer
krachten en in het bijzonder van die van 
de leiding, verzwaart. 

Daarenboven groeit de school uit tot 
een sociaal instituut, een beschavinga
centrum in een bepaalde volkswijk. Waar 
dit lilderdaad plaats grijpt - en we kun
nen ~et voldoening vaststellen, dat dit 
reeds' in heel veel plaatsen het geval is 
- verricht de school een zeer belangrijk 
werk, maat: wie realiseert zich wat dit 
vergt van de leerkrachten van die school 

en van de man of de vrouw die daar als 

stuwende kracht voorgaat ? 

Sociale bemoeienissen 
De sociale bemoeienissen worden steeds 

omvangrijker: schoolartsendienst, school
tandartsendienst, melkvoorziening, school 

DEZE BURGER 
is alweer een dag of zo geleden, verrast door een uitspeaal van de 

Statenvoorzilter aller Nederlandse Antillen, de heer ]uan Iransquin, die ·in 
Venezuela heeft gezegd, dat hij hoopte dat Willemstad - na Caracas en 
Maracaibo - de derde hoofdstad van Venezuela zou worden. 

Ik had verwacht, dat onze, zo kwieke en slagvaardige, pers daarop wel 
de nodige commentaar zou leveren, maar uber allen Gipfeln war Ruh?; 
ik heb er nergens één spatje van een woordje over gelezen. 

Toch was het eigenlijk wel een rare opmerking; la~en we wèl wezen. 

Stelt u zich nu eens voor dat onze Tweede Kamer voorzitter in Duitsland 
zou hebben gezegd: "ik hoop dat Amsterdam nà Berlijn en Hamburg de 

derde stad van Duitsland zal worden", of dat onze Senaatpraeses in 
Frankrijk had uitgeroepen: .. het zou fijn zijn als Amsterdanx ~na Parijs en 
Marseille, de derde hoofdstad van Frankrijk werd". 

Hoe zoudt' u dàt dan gevonden hebben? 
Nu ligt het in de Nederlandse Antmen trouwens op dit punt helemaal 

anders dan hij ons en, vermoedelijk, helemaal anders dan waar dan ook, 
want Statenvoorzitter Iransquin heeft twee paspoorten; als Venezolaan van 
g:eboorte heeft hij een Venezolaanse, en als Nederlands staatsburger heeft 
hij ook nog een Nederlandse pas. 

In de Nederlandse Antillen is hij op dit punt geen unicum: minister-
president Ephrain ]onckheer verkeert in precies hetzelfde geval. 

Misschien vindt u alles nu helemaal begrijpelijk. 
Misschien ook vindt u alles nu eerst recht helemaal onbegrijpelijk. 
Enfin, zolang minister Kernkamp en doctorandus Jonkers zoet en zonnig 

blijven glimlachen om alles wat de West betreft, ,glimlach ik met hen méé. 
In ieder geval heeft die derde-hoofdstad-exclamatie van zulk een Antil· 

liaans-belangrijk tiguur als de Statenvoorzitter-zelf-en-persoonlijk, geen 
kringetje nàg zo klein in de vijver der koninkrijks politiek teweeg. gebracht. 

En wie ben ik, dat i Ie dan een leringetje zou maken? 
·Mij niet gezien. 
Ik ben geen minister; ik ben geen doctorandus; ik ben slechts 

DEZE BURGER. 

. sparen en nog talrijke andere, elk op ádb 
zelf zeer belangrijke zaken, vergen tijd 
en aandacht en het is de schoolleidilqg, 
die ook op dit terrein weer voortdunmld 
wordt geroepen tot medewerking. 

En al weer mag met voldoening _.. 

den vastgesteld, dat elk schoolhoofd 11111)1-

komen bereid is aan dit werk zijn kralll&
ten te geven, mits hij er nog toe in ataát 
is. Want hem is nog meer opgedrapm: 
de ouders zijn er ook nog ! 

Zij willen over hun kind komen p~ 
zij vragen om raad bij verandering w.an 

de school, zij zitten met moeilijkheden IJij,j 
de opvoeding van hun kind en verwa«lh
ten van het schoolhoofd hulp en goede 

raad, enz. enz. 
, We hebben het al meermalen OJIIII!e" 
merkt: in een flinke stadsschool - en dJIP 
het platteland eigenlijk ook - beeft JlHt 
schoolhoofd naast zijn gewone dageJijllule 
schooltaak nog een zeer omvangrijjke 
sociale taak, die hij dan in de uren JD& 

schooltijd zo goed en zo kwaad dit pat 
moet zien te vervullen. 

Is nu bij de snelle en belangrijke uilt
breiding van de werkzaamheden en daar

mee gepaard gaande verantwoordelijjk
heid ook een naar verhouding redeli!Jke 
toename van de vergoeding ".oor dit dle8 
tot stand gebracht ? 

Neen. Integendeel! In 1909 was de Zlfl. 
hoofdenmarge 46,9% van het salaris 111811 
een onderwijzer met hoofdakte. Deze 
marge is sindSdien teruggebracht 1tOt 
9,6% ! U vindt dit. onbegrijpelijk ! IDe 
schoolhoofden vinden dat ook, maar !bet 
is nu eenmaal de harde werkelijkheW.. 

Jaren achtereen is afbreuk gedaaa _.. 
de betekenis van het hoofdscbap. 

Zoals men ook jaren achtereen ia IJJIUI 

land geen goed woord over had voor !het 
leger. De felle aanvallen op het hoffftd
schap hebbèn veel kwaad gesticht. Met 
de sterk verminderde waardering,. ttot 
uiting gekomen in de steeds ver~e 
marge, heeft dit alles dan geleid telt olie · 

thans ontstane toestand. 

Ons volk een cr~e~~~t 

bewezen 
Gelukkig heeft de Vereniging van Buöf

den van Scholen in Nederland beseft" <dat 

elke moeilijkheid situatie eerst gevaa.ll_ik 

wordt, wanneer men haar laat vooaW&e

staan. 
Met de samenstelling en de verlfl1'èi- -

dh~g van -haar waardige protest en ~ 

gefundamenteerd betoog in deze brod:Wre 

heeft zij ons volk een dienst beweBeln. 

Want hoe men het kere of wende:: dde 

grondslag van alle verc!ere ond~s 

blijft bet gewo~n lager onderwijs. lleltdèe 

verbetering van ons lager onderwijs 'IYM'

beteren we de basis van ons gehele Wilaul-. 

bestaan. 

Het gaat niet om het belang ln de <lHII'

ste plaats van een groep ambten:BI'fln, 

maar - en dat moet tot geheel ons dik 

doordringen: om de verbetering van 4ilèole

vensmogelijkheden en levenskansea 1ltl&ll 

bet opgroeiende geslacht, dat JJn dde 

schoolbanken van de lagere schCNiil dde 

vorming moet hebben, welke elke vadiere 

ontplooiing naar aanleg en karakter JJIIlO

gelijk maakt. 



* cuan, WEEK tot WEEK * 
Pou jadi~me I 

Het Poujadisme is als verschijnsel weDicht 
belangrijker dan de figuur, waaraan deze 

,.beweging" baar naam dankt, in Frankrijks poli
tieke geschiedenis vermoedelijk zal blijken te zija. 
Desniettemin lijkt het raadzaam ook de figuur 
Poujade in het oog te houden. 't Zou immers niet 
de eerste keer wezen. dat mensen ·van geringe 
politieke eruditie ware explosies veroorzaken zo~ 
dra zij het pad der politiek betreden. 

Wat men nu van deze beweging en haar leider 
moge' denken en zeggen. dat zij meer dan een 
blamage een gevaar betekenen voor de pa.rlemen~ 
taire democratie lijkt ons niet twijfelachtig. Het 
Poujadisme kan méér zijn dan een incidentele on~ 
tevredenheidsuitbarsting van ·bepaalde bevol~ 

kingsgroepen die hun belangen bij het huidige he~ 
wind niet voldoende behartigd of veilig wanen. 

Er kan - e!l er zal o.i. - ook in meespreken 
~n sterk gevoel van onbehagen over de blijkbare 
machteloosheid der democratie om de tijdsproble~ 
lllen, waarvoor zij staat, op te lossen. 
· Die machteloosheid is in Frankrijk evident ge~ 

bleken. De indruk die zij op het volk wel maken 
móet, is te ernstiger, wanneer zij, zij het zelfs 
sltthts schijnbaar, veroorzaakt wordt door een 
parlementaire democratie, die zo in zichzelf ver~ 
deeld is dat zij zichzelf verteert. 

V reet deze gedachte om zich heen, n.l. dat het 
parlement zoals het functioneert als partijpolitiek 
spel, een wezenlijk beleid, dat de volksgemeen~ 
schap ten goede komt, onmogelijk maakt, dan 
richt liet verzet zich tegen het democratisch bestel 
zelf. Het fascisme en het nationaal~socialisme 

hebben hét bewezen en ook deze volksverdwazin~ 
gen zijn gegroeid uit dezelfde gevoelens. 

Het lijkt ons daarom uiterst gevaarlijk; alleen 
te wijzen op het negatieve in het Poujadisme en 
Z'ich niet tegelijk te verdiepen in de vraag: waarin 

!Vervolg Y&n pag. 1) . 

Deze methode is, zowel van socialistische als 
van confessionele zijde, jarenlang met zovee! ta~ 
lent en ambitie toegepast, dat ook menige van~ 
huis~uit vrijzinnige daarvan het slachtoffer is ge~ 
worden en zich hetzij in arren' moede volledig 
heeft gewonnen gegeven en zich in het anti~libe~ 
rale kamp heeft laten trekken, hetzij met een 

I 

soort politiek~historisch minderwaardigheidscom~ 
plex is blijven rondlopen. 

We hebben het gevoel, dat we deze periode 
thans wel ongeveer te boven zijn. Men is lang~ 
zainerhand toch wel tot de algemene erkenning 
1110eten komen, dat men het verleden niet kan 
en niet mag beoordelen naar de maatstaven van 
het heden~ dat er een voortschrijdende evolutie 
Is in de maatschappelijke verhoudingen en in de 
sociale opvattingen en dat - tenslotte - ook en 
vooral de besten der 19de eeuwse liberalen (en 
dat waren er gelukkig heel wat) aan deze evolu~ 
tie in zeer belangrijke mate hebben medegewerkt. 

* * * 

Zij hebben niet alleen (al zou dit reeds ge~ 
~ noeg zijn) het staatkundig bouwwerk der 

parlementaire democratie opgetrokken, waarin we 
011s nog altijd volkomen. thuis voelen, maar zij 
lijn het ook, die de eerste sociale wetten hebben 
ingevoerd, het onderwijs op een hoger peil heb~ 
ben gebracht en bij voortduring hel;>ben gestreden 
voor de verbetering van de maatschappelijke posi
tie van de vrouw tot de gelijkwaardige van de 
man. 

Slechts één aanhaling veroorloven wij ons nog 
om dit, wat het onderwijs betreft, te illustreren. 
Troelstra schrijft in zijn Gedenkschriften: 

vindt dit negativisme voedsel? Zoveel voedsel 
dat het niet slechts een aantal belastingmoede 
winkeliers, maar bijna 15% van de Franse kiezers 
meesleept 1 

* * * 

Poujadisme 11 
Frankrijks binnenlandse politiek - de buiten~ 

land~e helaas meer en meer óók l - wordt sinds 
jaren meer beheerst door opportunisme dan door 
beginselen. In. Frankrijles politieke partijstrijd 
geldt het persoonlijk talent - soms het persoon~ 

.lijke genie l - méér dan een partijprogramma. 
Vandaar dat .,partijen" er even gemakkelijk ont~ 
staan als. verdwijnen of zich splitsen. Een toch 
onmiskenbaar talentvol man als Mendès France 
voerde de verkiezing~ampagne met een dermate 
~oon1ijk geladen heftigheid, dat reeds dit al~ 
leen massa's kiezers met weerzin tegen alle poli~ 
tiek moet vervullen. Dat het extremisme naar bei~ 
de kanten hierbij zijde spint, kan nauwelijks ver~ 
wondering wekken, het is veeleer al haast niet 
anders te verwachten. 

Men troost zich, wat het èommunisme betreft. 
hiermede, dat het sinds de vorige verkiezingen 
niet vooruit gegaan is. Met zijn 148 zetels in het 
parlement vormt het nochtans .een geduchte fa~ 
lanx, temeer te duchten wanneer men deze ziet 
in het licht der Oost~ West~ tegenstelling. Zouden 
socialisten en links~radicalen zich inderdaad tot 
vonfting van een .,Volksfront" laten verleiden, 
dan is niet alleen voor Frankrijk maar voor heel 
het Westen het ergste te vrezen. Komt het tot 
zulk een volksfront niet, dan dreigt een ander ge~ 
vaar, n.l. dat de middengroepen weer tot een of 

· andere koehandel zullen trachten te komen, die 
een principieel en ·'krachtig regeringsbeleid ook 
voÇ>r de naaste toekomst weer illusoir zal maken 

"Het is mijn vaste mening, dat van al de diens~ 
ten, die Thorbecke ons volk heeft bewezen, de in~ 
voering van de middelbare school wel de voor~ 
naamste is. Zeer zeker stond bij hem voorop het 
denkbeeld om ons volk meer geschikt te maken 
voor zijn moderne industriële ontwikkeling en als 
zodanig wordt zijn arbeid in dezen terecht ge~ 
steld naast de verbeteringen van het verkeer, door 
hem tot stand gebracht". 

Dat is ten aanzien van onze grote 19de eeuwse 
liberale voorman, die toch allereerst wordt gezien 
als de grote staatkundige hervormer, een schoon 
getuigenis uit onverdachte pen. 

* * * 

En dit alles is, in de periode, welke met de 
. eerste wereldoorlog haar afsluiting vindt, 

mogelijk geweest - men verg~te dat niet - dank 
zij de welvaart, welke het door de liberalen zo 
sterk bevorderde particulier initiatief. gepaard 
aan de toepassing van het vrijhandelsbeginsel. 
heeft geschapen. 

Neen, er is waarlijk geen reden voor een libe
raal~historisch minderwaardigheidscomplex. 

Er is op vele terreinen grote vooruitgang ver~ 
geleken bij de 19de eeuw. In die vooruitgang heeft 
het liberalisme, dat juist ook uitgaat van· het dy~ 
namische karakter van de maatschappij en van 
de voortdurend evoluerende maatschappelijke 
verhoudingen, in ruime mate zijn aandeel gele~ 
verd. 

Over vele zaken denken wij, 20ste eeuwse libe~ 
ralen, thans anders dan onze 19de eeuwse voor
ouders. Wij erkennen ook, dat de leer van de 
(absolute) staatsonthouding in het economische 
leven niet meer past in de nationale en internatio-
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en waarbij de deelnemende partijen rustig voort
gaan elkaar openlijk of bedekt te ondermijnen. 

Want ook in Frankrijk doet zich helaas een
zelfde verschijnsel voor als men elders in de de
moc.ratische landen telkens weer aantreft: dat elke 
zet die men als partij op het politieke schaakbord 
doet. allereerst uit het oogpunt der partijbelangen 
overwogen wordt. met dit verschil misschien, dat 
in Frankrijk de persoonlijke geschilpunten daarbij 
dan een nog belangrijker rol spelen dan die tus-
sen de pártijen. • *. 
Pouiadisme III 

Hoe slecht officiële instanties de mentaliteit 
van het volk kunnen aanvoelen, bleek ook bij deze 
Franse verkiezingen weer. De prefecten voorspel
den het Poujadisme niet :meer dan tien zetels ea 
de meeste kranten - de volksvoorlichters 1 -
geloofden evenmin in een succes voor Poujade 
als voor de communisten. 

Volksvoorlichtingsorganen en Parlement be
hoorden zich o.i. in Frankrijk, maar evengoed el,. 
ders - ook te onzent - meer bezig te houden 
met de fundamentele vragen van de tijd. Ook 
bijv. dus met. de vraag: wat verstaat men onder 
.,democratie" en wat mag men van een democra
tisch regeringsstelsel al dan niet verwachten? 

Men laat deze vragen maar al te gemakkelijk 
schuil gaan achter een rookgordijn van Erazen 
over begrippen als volkswil, meerderheid enz. 
Maar in wezen gaat het daar niet om, of althans 
slechts zeer ten dele. , 

De democratie staat - hoe ver ingevoerd zij 
moge zijn I - in onze hedendaagse wereld zwak 
in haar schoenen, veel zwakker dan in de tijd 
toen men van de parlementaire democratie (be
grijpelijk 1) wonderen verwachtte. 

De volksvertegenwoordiging zelf kan er in de 
democratische staten veel aan doen om het ver
trouwen in de democratie te versterken. Zij kan 
er ook veel afbreuk aan doen. Frankrijks parle-' 
mentaire zwakheid is een teken aan de wand l 

deR. 

nale verhoudingen en in de gecompliceerde maat
schappij van thans. 

Dat is geen v~rloochening van het liberalisme, 
maar een toepassing daarvan op totaal gewijzig
de verhoudirtgen en omstandigheden. 
Het is het bewijs, dat de liberaal zich niet laat · 
insluiten in een dogmatisch dwangbuis. 

* * * 

Zoals ons beginselprogram het zegt: .,De leer 
van het laissez faire 1aissez passer moge 

aanvaardbaar zijn geweest voor een voorbijge- ' 
gaan tijdperk in de maatschappelijke ontwikk~ 
ling. voor de huidige wereld is een vrijheid voor 
de enkeling, die geen verantwoordelijkheid tegen .. 
over anderen kent, niet langer te aanvaarden". 

Maar - en dit stellen wij met grote nadruk -
even onaanvaardbaar noemt c:ms program .. een 
maatschappij, waarin de Staat aRe macht tot zich 
zal hebben getrokken en aan de individuele mens 
alle vrijheid zal zijn ontnomen". 

De V.V.D. wenst daarom .,te streven naar het 
juiste midden, naar een evenwicht tussen maat.:. 
schappelijke en individuele factoren. omdat zij 
alleen daarin de mogelijkheid ziet voor de verwe
zenlijking ener ware vrijheid••. 

Dat is wellicht minder spectaculair dan het 
poneren van uitersten, maar wij hebben nog altijd 
vertrouwen in het gezonde verstand van ons volk. 
dat uitersten altijd heeft afgewezen. 

• * * 

M r. Kropman heeft nu bij het jongste alge.. 
mene politieke debat in de Eerste Kamer 

opnieuw zijn - critische - belangstelling voor 
onze partij getoond. . 

Daarover hopen wij in een volgend artikel ieta 

te zeggen. 



LEDENWERFACTIE 

De kampioen van de 
maand December 

Ondanks het feit, dat de maand De
cember een groot aantal feestdagen 
brengt die zich minder lenen voor poli
tieke activiteiten, zijn er in deze maand 
toch nog een zeer groot aantal nieuwe 
leden aangebracht. 

Mevrouw A. Wierda Baanstra te Hee
renveen, mevrouw A. Bergsma-Feenstra 
te Nijmegen en de heer S. F. v. d. Meu
len te Den Haag wisten in deze Dece~ 
hermaand weer een mooi resultaat te 
bereiken. 

Mevrouw W. Loos te Groningen wist 
16 nieuwe leden voor de Partij aan te 
brengen. 

De kampioen van de maande Decem
ber is de heer A. M. de Weerd te Apel. 
doorn, die niet minder dan 84 nieuwe 
leden in deze maand aanbracht. 

Hiermede is de heer A. M. de Weerd 
winnaar geworden van het voor de 
maand December beschikbaar gestelde 
televisietoestel. 

Wij wensen de afdeling Apeldoorn van 
harte geluk met dit fraaie resultaat en 
wij zijn van mening. dat het bestuur van 
deze afdeling op dit bijzonder actieve lid 
zeer trots kan zijn. 

GEHEEL GESLOTEN 

DRAAISTROOMMOTOREN 

oy .f!'tómbfilrq Ab 
Fabrieken te Helsinki en Vaasa 

(finlànd) 

IN MEMORIAM 

A. C. Streeflánd 
Op Tweede Kerstdag overleed te 

Amsterdam na een ziekbed van 
een week op 52-jarige leeftijd de . 
heer A. C. Streefland. 

De heer Streefland was tweede 
voorzitter van de afdeling Lekker
kerk van de V.V.D., raadslid van
af 1939 en .gedurende de na-oor
logse jaren wethouder van de ge
meente Lekkerkerk. 

De afdeling Lekkerkerk .be
treurt wel zeer het grote verlies, 
dat zij hierdoor geleden heeft, 
want zowel in het bestuur van de 
afdeling als van de gemeente was 
de heer Streefland een man van 
formaat. 

De afdeling hoopt haar werk in 
zijn geest te !kunnen v<>ortzetten, 
mede als een gedenken aan zijn 
voortreffelijke arbeid. 

Het Bestuur 

Afd. Lekkerkerk 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR - ZEIST, TEL. 03404 - 21)13 

Boekbespreking 

HET KORT GEDING TEGEN DE OVERHEID 

Academisch Proefschrift door mr P. 
Zonderland (126 bi.; N.V. W. E. J. 
Tjeenk Willink, Zwolle; prijs f 5.-). 

De vraag in hoeverre een ieder ad
ministratieve beslissingen kan onder
werpen aan d'e rechter, wordt in dit 
boek in het midideLpunt van de belang
stelling geplaatst. Voorwaar een onder
werp in onze tijd de aamdacht waard! 
En zeker indien het VJ'aagstuk wordt 
belicht vanuit een liberaal oogpunt. 

Speciaal van belang is het om JUist 
in die gevallen, waarin spoed geëist 
wordt, een handig overzicht te hebben 
van de thans in ons land bestaande 
mogelijkheden in deze. Dat het kort 
geding in vele gevallen een oplossing 
kan bieden, komt duidelijk· naar ··voren 
in het proefschrift van mr Zonderland. 

Vele meer VÖor overheidsmaclht ge
porteerde juristen zullen het niet met 
mr Zonderland eens zijn, maar hij geeft 
zijn visie ZIO gedocumenteerd, dat -
zoals prof. v. Oven in het Juristenblad 
schreef - de wetensclhap er zeker p.iet 
aan voorbij kan gaan. 

Toch is dit boek zeker niet alleen 
voor de wetensch'apsmensen van belang. 
Het is sterk op de practijk gericht: 
ieder die met het vraagstuk te maken 
heeft, kan er zijn voordeel mee doen. 
De burger, de overheidsdienaar; de 
rechter en zeker ook de advocaat. 

Dank zij de systematische jurispru
dentie-overzichten met eén korte in
houdsweergave van de beslissingen kan 
ieder immers zien hoe de jurispruden
tie zich heeft gevormd en tevens hoe 
deze waarschijnlijk verder zal gaan. 

Natuurlijk behandelt mr Zonderland 
een groot aantal woo:riruimtegeschillen,
maar daarnaast talloze andere; de be
roemde Ambonezenprocedures, de wilde
bussen-geschiedenis, radiogeschilleh (een 
zaak van de V. A. R. A. tegen de Staat 
- bladzijde 43 - uit 1..931, waarbij 
het nog- ging om de vraag of critiek 
van de V.A.R.A. op de regering de 

veiligheid van de staat in gevaar 
bracht!), kieswetgeschillen, procedures 
over de verbindendheld van gemeente
lijke verordeningen, allevhande vergun
ningen-kwesties enz. 

Daarenboven heeft hij ziclh de moeite 
gegeven uit de 1001 wetten en veror
deningen, die wij zo langzamevhand op 
administratief gelbied kennen, de meer 
of minder snelle procedures te voor
sclhijn te halen, die daarin zijn gere
geld. 

Zonder veel moeite en juridiscihe ken
nis ziet men b.v. in het betreffende 
hoofdstuk, dat in een waarlijk kort ge
ding kan worden geprócedeerd en met 
succes tegen beslissingen van de Ver
keersinspectie over het Autovervoer 
van Personen. Helaas moet daarnaast 
gewezen worden op talloze verorde
ningen, waarin alleen maar aan uiterst 
langdurige procedures is gedaclht. 

Ook heeft de schrijver van deze, ook 
voor- de leek op het gebied van juridi
sche !kwesties, leesbare dissertatie zich 
in de historie verdiept. Hij vermeldt 
daavbij o.a. belangwekkende feiten uit 
de (Belgische)· parlementaire geschie
denis van het z.g. "bevoegdheidsarti
kel" in d·e grondwet (art. 167). Deze 
boeiende paragraaf (bl. 54-60) wordt 
gevolgd door een beschouwing over de 
algemene bevoegdheid der rechterlijke 
macht, waarbij vooral het licht valt op 
de parlementaire behandeling in 1871 
van de Wet op de Reclhterlijke Orga
nisatie. 

Mr Zonderland, die te voren bekend
heid genoot door sociaal-economische 
publicaties heeft ook in dit boek aan
dacht besteed aan het vraagstuk van 
de geleide economie. 

Hij doet dat in een breed opgezette en 
vlot leesbare beschouwing over de 
Franse administratieve rechtspraak. Hij 
coustateert, (:bl. 38 en 56) dat· geleide 
economie in Frankrijk volgens doctrine 
èn rechtspraak uitbreiding van de rech
t-erlijke controle meebrengt.! 

JONGE LIBERALEN BIJEEN 
IN VOGELENZANG 

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
en drs Korthals spreke~ 

Op 28 en 29 Januari a.s. organiseert 
het District Noord-Holland van de Jon
geren Organisatie Vrijheid en Democra
tie (J.O.V.D.) een weekend te Vogelen
zang, Stichting Teylingerbosch, Beks
laan .22. · 
. Dit is een unieke gelegenheid voor 

jongeren met belangstelling voor de libe
rale gedachten om eens kennis te maken 
met deze jongerenorganisatie. Dat de'~e 
belangstelling er is blijkt o.a. uit de 
groei van de jonge afdeling Haarlem, 
maar er zijn in Haarlem -en omstreken 
ongetwijfeld meer jongeren met een zelf
de belangstelling, Voor hen is dit een 
mooie gelegenheid. 

Vanaf Zaterdag .28 Januari te 5 uur 
ontrolt zich een belangwekkend zowel als 
anime-rend programma waarvan wij noe
men: drs. Korthals over: "Wij hebben 
iets te zeggen". mevr. Stoffels-van Haa~ 
ten met "Is het Liberalisme groeiende?", 
een forum. dat alle vragen zal trachten 
te beantwoorden en een cabaret in poli
tieke sfeer gebracht door de afdeling 
Haarlem. 

Wanneer we hierbij de warme maal
tijd, koffie en thee e. d. optellen 'komen 
we tot het totaal bedrag van f 5.50 per 
persoon, te voldoen bij aankomst te Vo
gelenzang. Komt met grote getale. Geeft 
U op, of vraagt inlichtingen aan het 
Distri ctssecretariaat: Koninginneweg 
195 I te Amsterdam z., dit alles uiterlijk 
20 Januari 1956. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
dan de . kostprijs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 

Steeds meer - aldus de schrijver -
ziet men de Oonseil d'Etat de vrijheid 
van de ondernemers verdedigen tegen 
excessen van de geleide econotnie. Daar
aan knoopt h1j beschouwingen vast over 
het begrip "representatieve" organisa.-

. tie uit het vrije bedrijfsleven; in dit 
verband zou men in Nederland het een 
en ander .van de Fransen kunnen leren. 

Het zou mij te ver voeren me·er op 
de détails in te gaan. Hoofdzaak is, dat 
er weer eens geheel nieuw licht is ge
vallen op het zo omtreden grensgebied 
tussen rechter en administratie en de 
mogelijkheden voor de steeds meer aan 
banden gelegde burger. 

Mr P.C. AVIS, Hoon1. 

Liberaal Reveil 
Zo is dan op 1 Januari van dit jaar 

het eerste nummer van het langver
wachte Lilbèraal Reveil versclhenen. 
(Adm. Uitgeverij Stempher, Prinsen
gracht 1079, Amsterdam-C.). 

De eèrste aflevering opent met een 
artikel van mr P. J. Oud over "Libe
raal Reveil". Het is een klaar en krac<h
tig pleidooi voor een gezond staatkundig 
beleid met sclherp gescheiden verant
woordelijkheden, zoals men dat van 

· prof. Oud kan verwaclhten. 
W. Alt~nk schrijft over Bureaucratie 

en Democratie; R. K. Neuberg over 
Financiële ·hulp aan onontwikkelde ge
bieden. Dr B. W. Kranenburg stond een 

-korte maar inhoudrijke bijdrage af 
over "De harde kern van ons libe
ralisme". Noemen wij hem het laatst, 
het is alleen om voor deze bijdrage bij· 
zondere aandacht te vragen. 

In eell" "Ten. Geleide" geeft de redac
tieraad zichzelf· en de lezers rekenschap 
van wat Liberaal Reveil hoopt te be
reiken. Wij begroeten dit nieuwe or
gaan en wensen het gaarne alle succes, 
in de hoop dat het- ook aan de geeste
lijke achtergronden van het Uberalisme 
de zo nodige aandacht zal schenken. 
Het uiterlijk van het tijdschrift hadden 
wij graag wat pakkender gezien, 

' 

-:'"" ,.,. 
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Copie voor deze rubriek te llelll(illn-: 
Mejuffr. Joh. H. Springer., Alaa.Ur .. 
1traat 16, Haarlem. 

De -Staatkundige positie v• 
de vrouw in West-Europa 

0 ver dit onderwerp sprak in Gou-· 
da, mej, A. J. Stef:felaar uit Den 

Haag. Zij ging in het bijzonder in qp 
het ontstaan van het vrouwenkies
recht. Hoewel reeds de Franse revo-o 
lutie een eerste stootje gaf, is het pas 
de eerste wereldoorlog geweest, diie 
een belangrijke vooruitgang veroor
zaakte. Toen kwam het vrouwenki~ 
recht in ons land, in Engeland en 
Duitsland. In het laatsta-enoemde lamd 
werd het onder het Nazi-regiem af~ 
schaft, maar na de tweede werellfl
oorlog weer ingevoerd. Toen pas, :im · 
1948, kregen ook de Belgische vro.u
wen het volledige kiesrecht. · 

Spreekster vergeleek de ontwikke
ling in katholieke en niet-katholieke 
landen, in democratische e'n autocra
tisch geregeerde_ landen. 

Zij herinnerde aan Aletta Jacobs, 
die met steun van Thorbecke voor cfl.e 
vrouwen een bres sloeg in de versper
rmgen van onderwijsinStellingen. Zij 
werd onze eerste vrouwelijke dokter 
en een strijdster voor het vrouwen
kiesrecht. 

De positie van de· vrouw is nog niet 
geheel gelijk aan die van .de inan; zo 
heeft bij ons de gehuwde vrouw o.qg 
niet dezelfde rechten als de gehuwde 
man, in tegenstelling met Scandina
vië. 

Vragen na de pauze gaven éle 
spreekster gelegenheid dieper op 
sommige punten in te gaan. 

De volgende bijeenkomst van de 
vrouwengroep Gouda en omstreken, 
vindt plaats op Vrijdagavond 13 Ja111.; 
mevrouw mr J. M. Stoffels-v. Haaften 
zal dan spreken, wat geen nadere toe
lichting en aanbeveling zal behoçven. 

Wat zoal op stapel staat 
0 p donderdagmiddag 5 januari j:l. 

hield mevrouw mr. E. A. J. 
Scheltema-Conradi, raadslid van tde 
gemeente Haarlem, in hoteJ Figi !te 
Zeist, voor de vrouwengroep aldaar, 
een inleiding welke tot titel had: 
"Wat zoal op stapel staat". 

Er was een grote belangstel.J.illg 
voor deze bijeenkomst. Vele leden, 
ook uit andere afdelingen van de JJI10-· 
vincie Utrecht, waren aanwezig, o.m 
naar het boeiende en verheldereode 
betoog van mevrouw Sehe-ltema !te. 
luisteren. 

Na àfloop dankte de voorzitster dm'. 
afdeling Zeist, mevrouw H. A. MJjn
lieff-Post, de Stn'eekster voor haar 
gloedvolle rede en bood haar namens 
alle aanwezigen een boekwerk aan.. 

Noteer alvast in uw 
agenda: 

WOENSDAG 

25 

APRIL 

11 uur 

Liberaal 
Middenstandscongres 

"Bellevue" 
Amsterdam 

Afdelingsbesturen, bereidt V voor 
op een krachtige propaganda-actie 
voor een massaal bezoek van mid
denstanders uit alle oorden deJ; 
lands! 

Ook deze tweede liberale manifes
tatie moet slagen! 
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De Landelijke Middenstandscommissie 
hàd een goed begip 

Aantal ·leden zal worden uîtgebreid 
In de eerste vevgá.dering van de lan

delijke Middenstandseommissie van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
in het ndeuwe jaar, heeft de voorzitter, 
de heer D. W. Detrtmeijer, gewezen op 
de opgaande lijn welke de pUJblieke be
langstelling voor de li,berale beginselen 
in 1955 te zien heeft gegeven. 

Na de geslaagde manifestaties in 
ldheveningen is in de gehele partij een 
grote activiteit merkbaar, welke veel 
belooft voor de kmnende verkiezingen. 
Ook de Landelijke Middenstandscom· 
missie heeft hierin 'n flink aandeel ge
JIOlllen. 
' Naast haar adVliserende taak heeft zij 

dOor het medewerken aan verscheidene 
forumavonden nuttige voorlichting ge
geven en bijgedragen tot de zo noodza
~lijke politieke activering van de mid
denstand. Hiermede zal in het nieuwe 

jaar krachtig woNien voovtgegaan, 
waar!bij het Liberale Middenstandscon
gres op 25 april te Amsterdam een 
nieuw hoogtepunt in de lrberale actie 
belooft te worden. 

Het eerder voovbereide voorstel aan 
het booMbestuur betreffende de samen. 
stelling der commissie werd vastgesteld. 
Aanbevolen wordt het aantal leden, 
buiten voorzitter en secretaris, tot 21 
te vergroten. Daarnoor wordt een be
tere spreiding over het land en het aan. 
trekken van enige functionele sPecialis-
ten mogelijk. , 

De behandeling van de voorstellen tot 
hevziening van de middenstandspara. 
graaf van het wev~program der .partij 
werd voortgezet, waavbij in het bijzon
der de sociale aspecten in discussie 
waren. 

Besloten werd de Kamerfractie te ad-

viseren bij de behandeling van het des
betreffende wetsontwe:-p te bevorderen, 
dat ook het lidmaatschap van de Sta
ten-Generaal onverenigbaar zal worden 
verklaard met het lidmaatschap van de 
Sociaal-Economische Raad. Algemeen 
was men van mening, dat combinatie 
van beide Juncties tot een ongewenste 
vermenging van invloed en verantwoor
delijkheid kan leiden en derhalve moet 
worden voorkomen. 

Opnieuw werd aandacht geschonken 
aan de problemen van de vrijwillige zie
kenfondsverzekering, warmede vele 
zelfstandigen te kampen hebben. 

Met voldoendng had men kennis ge
nomen van die gedeelten van het voor
lopig verslag over de wet algemene 
ouderdomsverzekering, welke aan de 
positie der niet loontrekkenden zijn ge
wijd, omdat daaruit blijkt, dat de nauwe 
samenwerking met de Tweede Kamer
fractie ook hier goede vruchten heeft 
afgeworpen. 
. In de volgende vergadering zal de 

Wet Economische Mededinging met de 
betrokkim leden van deze fractie nader 
woroen besproken waarbij in het bijzon
der het kartelbeleid in de middenstands
sector onder de ogen zal worden gezien. 
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AFDELINGSNIEUWS 
Nieuws uit de afdeling Delft 
Men meldt ons uit Delft: 
Op 8 januari U. heroacht de heer Ph. 

de Kanter, een onzer oudste leden, zijn 
tachtigste verjaal'dag. De heer De Kan. 
ter vervult nóg steeds de functie van 
directeur der N.V. Frans-Hollands Olie. 
fabrieken Calvé-Delft en geniet een be
kendheid als kunstschilder. De afdeling 
eerde hem met een felicitatie-telegram. 

Maandagmiddag 16 januari houdt, 
voor de Vrouwengroep cler afdeling 
Delft, mevrouw dr. A. J. P. Wibaut
Van Gastel uit Amsterdam een lezdng 
over: de achtergrond van de Baar
kwestie. Voorzitster van deze groep is 
mevrouw Van Vuurde-De Wit, zuster 
van mevrouw Fortander-De Wit. 

· Vergadering secretarissen 
Kamercentrales 

Zaterdag 7 Januari kwamen de secre
tarissen der Kamercentrales onzer Partij 
onder voorzitterschap van de organisa
tor-propagandist, de heer L. van Vlaar
dingen, te Utrecht in vergadering bijeen. 

-------------------------------------~-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------

* Fris van geest 
* Modern van opmaak 
:t Actueel van inhoud 

* Gratis proefnummers 
worden op aanvragé 
gaarne verstrekt. 

I~iehtingen ·betreffende het lidmaat
achàp der 'Volkspartij voor Vrijheid en 
Dèmocratie zijn te verkrijgen bij de 
plaatselijke afdelingen en bij het Alge
meen Secretariaat: Koninginnegracht 61, 
's-Gravenhage (telefoon 111768). 

Voor Chemi1ch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHAN DELINB 
<waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver
jongd ~ordt>:. 

Chemisch Relnlglngsbadrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208; 
telef. 28026, 26669, 

111733 12 lijnen) 
Dordtseloon 110, 

tel. 77494 
Burgem. Hoffmonpl. 2, 

tel. 25867 
Crooswijkseweg 47, 

tel. 116952 
Ie Pijnackerstraat 132, 
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Burgemeester 
van 

d' Ailly: -oppert denkbeeld 
een industrieraad-

De t!Pdachte kan nuttig blijken, het motief er voor schijnt achtPr de feitm 

De gemeente is uitgegroeid tot een reusachtig concern met vele hetero~ 
gene bedrijven, naast de uitoefening van de eigenlijke bestuurstaak, 

zo heeft de burgemeester van Amsterdam, mr. Arn. J. d'Ailly vastgesteld in 
ztjn nieuwjaarsrede in de eerste raadsvergadering in 1956. Er heerst, zeide 
hij, bij de burgerij een zeker onbehagen over het ontbreken van voldoende 
contact tussen het gemeentebestuur en het bedrijfsleven. In dat verband 
pleitt~ mr. d' Ailly voor een industrieraad, ·een denkbeeld dat aansluit bij 
de instelling van een sportraad en een kunstraad. 

Ook de bedrijven zouden van de industrieraad kunnen profiteren want de. 
directeuren zouden met dat soort college van commissarissen uit het bedrijfs~ 
leven hun plannen voor de grote ondernemingen, welke zij beheren, kunnen 
bespreken en aan hun oordeel toetsen. De burgemeester geloofde, dat de 
talrijke grote zakenlieden en bedrijfsleiders, wier ondernemingen in Amster;. 
dam zijn gevestigd, hun tijd wel ten behoeve van zulk een gemeentelijke taak 
zouden wil{en geven, doch niet voor het raadslidmaatschap met zijn gewel~ 
dige verscheidenheid van onderwerpen. 

Critiek over en weer 

Men zal er_ goed aan doen het 
denkbeeld van burgemeester 

d'Ailly los te maken van het motief, 
dat hij voor 't lance~en daarvan aan~ 
voerde: het ontbreken van voldoen~ 
de contact tussen het gemeentebe~ 
stuur en het bedrijfsleven, waarover 
bij d?: burgerij een zeker onbehagen 
heerst. 

Wat het denkbeeld betreft, het is 
waard nader onder ogen te worden 
gezien en de practische uitvoering 
daarva_n eens in schema op te zetten, 
opdat men vaststelle hoe een derge~ 
lljke raad het meeste nut zou kunnen 
afwerpen, zowel ten bate van het ge~ 
meenschappelijk geheel als van de 
industrieën en bedrijven zelf. Men 
zal daarbij ook onder ogen moeten 
zien in hoeverre er mogelijkerwijze 
in vërhouding tot de Publiekrechte~ 

.lijke Bedrijfsorganisatie geen (over~ 
bodige) doublures zouden kunnen 
ontstaan, hetgeen wil zeggen dat 
men de taak van een dergelijke raad 
wel enigermate nauwkeurig zou moe~ 
ten omschrijven. Men vergete niet 
dat degenen, die de burgemeester als 
toekomstige leden van deze eventuele 
raad op het oog heeft, de figuren 
zijn die uit hoofde van hun kennis 
en positie, veelal reeds zijn betrok~ 
ken in daarmee inhaerente_organisa
torische samenwerkingen. Men den~ 
ke bijvoorbeeld aan de energie, die 
velen, behalve aan hun eigen bedrij
ven, geven aan de algemene opbloei 
van de Amsterdamse haven, bijvoor~ 
beeld in de vereniging- de Amster~ 
damse Haven, vereniging van bedrij~ 

RIJBED U 
IEMOCI&nl 

Weekblad yaa de Volksparil Yoor 
VrUbeld ea Demoer.,tle 

Voorzitter Redactie-comm.: 
A. W. Ablllpoel. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1079, telef. 
35343, Amsterdam. 

Administratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144. 

AbonneffieJ;.tsprijs J 1.90 per kwar
taal, J 7.50 per jaar. 

Voor het zenden van abonnements
·en advertentiegelden: Postgir_o no. 
245103, ten name van de Penning
meester van de Stichting ,.Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

Losse nummers 15 cent. 

Voor advertenties wendd men zich 
tot de administratie. 

ven in Amsterdam Noord, of anders~ 
zins. 

Niettemin, het denkbeeld moge op 
zijn practische uitvoerbaarheid en 
nut worden getoetst en het ligt voor 
de hand, dat mr. d' Ailly. die het op
perde, er ook zijn kracht achter zal 
zetten zich over de uitvoerbaarheid 
verder te oriënteren. Alles wat een 
bijdrage kan zijn tot versterking van 
de positie van het industrieële~ en 
bedrijfsleven is waard onderzocht en 
zo mogelijk ondernomen te 'worden. 
Men zal er dus hopelijk in dè naaste
toekomst meer van vernemen, want 
het blijft natuurlijk niet bij het oppe~ 
ren van het denkbeeld alleen. 

* * * 

Wat nu het motief betreft, het 
onbehagen van de burgerij 

' over het ontbreken van voldoende 
contact tussen het gemeentebestuur 
en het bedrijfsleven, dat vinden wij 

· mirtder gelukkig. Met zoveel woor
den stelt de burgemeester dit onbe
hagen, dus daarmee het tekort aan 
contact vast. Dat wekt de indruk dat 
men ten opzichte van dit toch zo 
waardevolle contact niet al te tijdig 
heeft ingegrepen om een tekort te 
voorkomen ! Aan wie de schuld ? 

Doch er is iets anders. Men krijgt 
de indruk dat de burgemeester een 
algemeen onbehagen hier binnen 
enge grenzen heeft willen trekken. 
En wanneer men dan over dat alge
mene onbehagen spl'eekt, dan komen · 
wij althans weer terug op alle the
ma's, welke wij in dit verband reeds 
hebben aangeroerd. Het is enerzijds 
gekweekt door een gemeenteraad, 
die men weinig ervaart als de stu
wende centraal-stedelijke regering. 
het is anderzijds een gevolg van een 
niet al te scherp psychologisch in~ 
zicht. 

De voorzitter van de Kamer van 
Koophandel voor Amsterdam, mr. D. 

. A. Delprat heeft er in zijn nieuw
jaarsrede mild en tactisch op gewe~ 
zen. Aan goede en, mogen wij er aan 
toevoegen: openhartige voorlichting 
van de zijde van het gemeentebe
stuur heeft het wel eens ontbroken. 
Men heeft zich bij het opperen van 
plannen wel eens wat gemakkelijk 
heengezet over de tijdsduur, welke 
met de uitvoering daarvan zou zijn 
gemoeid. En zo zijn er meer- voor~ 
beelden te geven van een tekort aan 
de zijde van het gemeentebestuur om 
het noodzakelijke contact met de bur~ 
gerij goed gaande te houden en, door 
wisselwerking tussen beide, vitaal te 
doen zijn. 

De burgerij heeft nu eenmaal te~ 
leurstellingen te slikken gekregen. In 
feite zijn dit dikwijls ook wel teleur~ 
stellingen voor college of raad ge-

weest, want men kan er van over
tuigd zijn dat men op het Princehof 
de dingen ook graag sneller gereali~ 
seerd zou willen zien. Maar het .zijn 
juist de gemakkelijk gegeven belof~ 
ten, de te gemakkelijk gedane voor~ 
spellingen, die, wanneer %ij niet of 
zeer langzaam werden ingelost of 
bewaarheid, voornamelijk dat gevoel 
van teleurstelling hebben gekweekt. 
Dat is normaal, dat is menselijk. En 
wij hopen dat de wenken, welke mr. 
Delprat zo mild op dit gebied heeft 
gegeven, ter harte zullen worden ge~ 
nomen. 

* * * 

Burgemeester d' Ailly heeft zich 
in zijn nieuwjaarsrede ook 

verweerd tegen wat hij noemde het 
de laatste tijd gesignaleerde geschrijf 
over de z.g.n. malaise van Amster
dam en de critiek, daarbij aan het 
adres van het gemeentebestuur ge
richt. Herinneren wij ons goed, dan 
heeft de burgemeester - en de raad 
- zich al eens eerder tegen dat zgn. 
geschrijf verweerd, waaruit dan zou 
volgen dat het nu niet bepaald van 
de laatste tijd is. 

Nu moet men ten aanzien van het 
oefenen van critiek de dingen goed 
blijven onderscheiden, zeker ten aan
zien van de gemeenteraad. V oor de 
samenstelling daarvan vragen par~ 
tijen het vertrouwen van hun kiezers 
ill de bekwaamheid van hun voor
mannen om een stad te besturen.
Wij doen dat allemaal zeer democra
tisch en als de kiezer zich heeft uit~ 
gesproken, zijn vertrouwen heeft 
kenbaar gemaakt, komen de afge~ 
vaardigden samen op het Prinsen~ 
hof. Zij beginnen dan onmiddellijk 
het is de tragiek van Amsterdam -
in plaats. van hun taak uit te oefenen, 
politiek te bedrijven, construeren, als 
gold het de samenstelling van een 
kabinet, een politiek college van B. 
en W. en scheppen onmiddellijk te~ 
genstellingen, die er in een gemeen~ 
teraad niet behoren te zijn. Dat het 
college van B. en W. een vooruit~ 
geschoven post als dagelijks hestuur 
is van de regerende raad is men to~ 
taal vergeten. Het gaat eerst om de 
politieke macht en instede van een 
sfeer van eendrachtig beleid - met 
alle daarbinnen mogelijke verschil
len van inzicht - ontwikkelt men 
een politieke situatie, waar· de burger 
niet om gevraagd en. waarin hij geen 
vertrouwen heèft. Wat dat betreft 
hebben de socialisten en katholieken, 
wij herhalen het nog maar weer eens, 
Amsterdam een slechte dienst bewe
zen. 

Het is in een democratie algemeen 
nuttig de critiek haar beloop te laten, 
zij het natuurlijk dat daarbij bepaal~ 
de vormen in acht moeten worden 
genomen, en bij deze ondemocrati~ 
sche gang van zaken in het Amster
damse gemeentelijk beleid is critiek 
èn wat de politieke opvatting van dit 
beleid betreft èn wat de dientenge~ 
volge verwekte nadelige effecten 
daarvan betreft - bijvoorbeeld: 
schone beloften - eens te meer 
noodzakelijk. Deze -critiek heeft het 
onbehagen niet gekweekt, zij is te 
zien als resultante van het bij het· 
aantreden van deze raad en de ver~ 
politiekte samenstelling van het col~ 
lege reeds aanstonds gewekte en n~ 
dien latent gebleven onbehagen bij 
de burgerij. Een opbouwende functie 
is deze critiek nauwelijks meer ge~ 
laten. 

Nu hadden wij graag vaa .e. ; 
d' Ailly een weerlegging van het 2gJB. :: 
geschrijf gehoord, die de bedripus 
daarvan, waartoe wij ons daa <OOk •_ 
maar zullen rekenen, het schaallillOOd 

. naar de wangen· had gejáagd; Maar 
het feit dat Amsterdam procentueel 

- zo'n hoog aandeel" nèémt Jn de <.qp
. brengst van verschillende belaStin~ 
gen gaat volkomen langs critiek iBIIUl 

.het adres van het gemeentebestauu. 
En een verwijzing naar de eDOdlllle 
werkkracht, die in alle sectoren wan 
het maatschappelijk leven in AnudU~ 
dam wordt ontplooid, heeft ook wa
nig zin, want het is die werkkradbt. 
het zijn de initiatieven buiten de t:aad 
om, het is de vasthoudendheid wan 
ondernemers, de fantasie van de !lei
dende figuren uit de particuliere BK
tor, die Amsterdam op de plaats Jaou.. 
den, welke Amsterdam behoort Îll te 
nemen. Als van de zijde van het ,ge-

. meentebestuur dáárnaar wordt ~r
wezen, krijgt dat iets weg_ VQD lhet 
pronken met andermans veren. 

De beste critiek, welke het Purin~ 
senhof kan leveren op het zgn. \lf&
scllrijf zal moeten bestaan uit daden, 
voortvloeiend uit een doelbew~Ust. 
onpolitiek, slechts op het algemeen 
belang van Amsterdam gericht lbe
leid. Mogen die daden in dit nieuwe 
jaar veelvuldig kunnen worden \lf&
noteerd-1 

Voet dwars-gezet" 
Toen burgemeester d'Ailly op de 

eerste raadsvergadering Ui dit jjaar 
te half zes het voorstel deed de wer~· 
gadering voort te zetten, omdat \het 
er naar uitzag dat men de agenda 
in een half uur tot drie kwartier !kon 
hebben beëindigd, is daar bezwaar' 
tegen gemaakt. Dus werden ,alle .. 
raadsleden keurig naar huis geredenr_ 
en weer keurig afgehaald om cdes
avonds te acht uur nog eens een 1l.lur~. 
tje bijeen te komen. 

Dat men in het alge~en aam te-. 
voren vastgestelde pauzes tussen 
middag- en avondvergaderingem ,wil' 
vasthouden, is begrijpelijk. Dat lillen 
echter, met het eind van de verpde~• 
ring in zicht, zo weinig soepel i5, ,als; 
nu de nestor van de raad zich vooral 
heeft getoond, is verontrustend. Am-" 
sterdam is waarlijk niet Amstelltlam,: 
geworden omdat onze kooplieden eli
handelaren vroeger èn nu het etens--,1 

klokje voor alles lieten gaan. ID~ 
men tegen dit voorstel van barse-t 
meester d' Ailly is ingegaan, vaa ,ééft,' 

. bepaalde kant, is - ook als men ~ 
aanmerking neemt dat een raadslid! 

· nog meer te doeri heeft dan allkenÎ 
vergaderingen bijwonen. - te~ 
symptoom van het teloor gaan WaD(, 
het contact van sommigen met deeg~ 
zonde realiteit. \ 

Een krant heeft uitgerekend ,-da~ 
dit avondvergaderingetje de ~ 
f 900 extra kostte. Een· andere bant 
viel daarop aan, niet geheel tetl con_.; 
reclite, dat er tegen dit voorvall 'wel 
steekhoudender bezwaren waren iri 
te brengen dan dit financiële. ~ 
waarom deed die krant dat niet en; 
liet zij · zelfs in haar raadsvmlag 
achterwege wiè dan toch wel on> de 
eerste raadsvergadering in het Jliieu~ 
we jaar de verwekker was van dei 
onprettige indruk, welke deze sg-ang 
van zaken bij de burgerij weer iheeft 
gewekt, door de voortvarendheid de_ 
voet dwars te zetten 1 
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Socialistische bluf. • of anders? • Iets • • 

Het is altijd prettig wanneer ~en pre
. cies weet, wat men aan zijn politieke 

tegenstanders heeft. 
Mr. In 't Veld, voorzitter van de Eerste

Kamerfractie van de P.v.d.A. en, naar men weet, 
tevens oud-minister - niet de eerste de beste dus -
heeft er dezer dagen voor gezorgd, dat wij, voor 
zover het de socialisten betreft, althans geen twijfel 
behoeven te koesteren. 

De Anti-Rev. afgevaardigde prof. Helierna had 
(geheel In de lijn ook van onze woordvoerder, prof, 
Molenaar) gepleit v:oor een streven naar beperking, 
waar mogelijk, van de staatsbemoeiing en de 
staatstaak. 

Een wens, welke, ook zuiver zakelijk gezien, toch 
\Vel alleszins verklaarbaar is wanneer men enerzijds 
de steeds stijgende overheidsuitgaven ziet en ander
zijds moet vaststellen, dat het particu,liere bedrijfs
leven zit te springen. om arbeidskrachten. 

* * * 
Wat echter zei nu mr. In 't Veld bij de alge

mene beschouwingen in de Eerste Kamer? Het 
klinkt In de situatie van het ogenblik bijna spook
achtig van ,.Weltfremdheit" (als wij dat Duitse 
woord eens mogen gebruiken). Hij kondigde name
lijk aan, dat zijn fractie wellicht bij talrijke begra
tingshoofdstukken op n i e u w e staatstaken zou 
gaan aandringen. · 

Op andere wijze kunnen wij zijn woorden niet 
uitleggen, die letterlijk luidden: "Wat ons betreft, 
behc:il)ft men. er niet aan te twijfelen, dat wij bij elke 
aandrang, die wij bij de hoofdstukken· wellicht. zul
len uitoefenen om te komen tot het weer aanpakken 
van nieuwe staatstaken, ons daarvan volkomen be
WUst zijn en de 'consequenties,· die dit op financieel 
gebied med.ebrengt, ook volkomen aanvaarden". 

En de socialistische woordvoerder liet daar -
eveneens woordelijk - nog op volgen: ;,Wanneer de 
geachte afgevaardigde de heer Helierna een beroep 
doet op Regering en Staten-Generaal om met ver
eende krachten te streven naar beperking van 
staatsbemoeiing en staatstaak, moet ik hem dan ook 
direct teleurstellen en hem duidelijk zeggen, dat hij 
odaarbij op de medewerking van de P.v.d.A. niet 
behoeft te rekenen". • 

* * * 

Dat was duidelijke, typisch socialistische taal, 
· getuigend In wezen van een dogmatisch con

servatisme, n.l. van een op grond van een (staats
socialistisch) dogma te allen tijde vasthouden aan 
éen bepaalde doelstelling: de uitbreiding - het 
koste wat het wil - van de staatstaak. 

Zelfs in deze tijd ván hoogconjunctuur, welke dui
delijk vraagt om afremming óók van overheidsin
vesteringen en om waar mogelijk vermindering van 
de staatstaak, komt een zo vooraanstaand man in 
de socialistische gelederen als de héer In 't Veld, 
zo maar i n h e t a I g e m e e n waarschuwen, dat 
niet slechts op de P.v.d.A. niet valt te rekenen bij 
liet streven naar beperking van de staatsbemoeiing 
en de staatstaak, maar dat - in tegendeel - erop 
moet worden gerekend, -dat door zijn fractie "wel
llcht" bij de verschillende begratingshoofdstukken 
zal worden aangedrong-en op het "weer aanpakken 
van nieuwe staatstaken", waarbij de financiële con
sequenties .,volkomen zullen worden aanvaard", 

* * * 
·prof. Hel\ema reageerde op deze opvallende aan

kondiging niet, o.a.;"zoals hij mededeelde, om
. tat mr. In 't Veld hem had laten weten, dat hij 

wegens andere ambtsbezigheden de replieken niet 
velfedig zou kunnen bijwonen. 

Dat was wel erg. jammer, want wie zulke krasse 
dingen zegt, doet toch goed, zich voor het· naar aan
leiding daarvan te verwachten parlementaire debat 
~schikbaar te houden. 

Maar in ieder geval: de woordvoerder van onze 
V.V.D.-fractie, prof. Molenaar, kon zijn reactie op 
deze rede nog in tegenwoordigheid van mr. In 'l; 
Veld geven. Direct daarna verliet deze toen de ve~ 
gaderzaal. 
· Die reactie .van onze fractievoorzitter in deze 

kamer was niet mis te verstaan. De mededeling 
van mr. In 't Veld, dat zijn fractie de financiële 
consequenties, die uit het aanvaarden van al die 
nieuwe taken, waarvoor zij zou. pleiten, zou aan
vaarden, deed prof. Molenaar in alle duidelijkheid 
vaststellen: "dat is Of bluf, óf het is onverantwoor
delijke politiek", 

Zouden de heer In "t Veld en zijn fractie de dan 
onvermijdelijk in werking tredende beruchte 

spiraal dan maar gelaten aanvaarden? Natuurlijk, 
de grote massa van degenen, die daardoor getroffen 
zouden worden, zouden dan wel door nieuwe loon-

- compensaties weer (tijdelijk) uit de knel worden 
geholpen. 

Maar wi-e n i e t uit de knel zouden worden gehol
pen - integendeel, daar nog vaster · in zouden ko
men te zitten - zijn, zoals prof. Molenaar terecht 
opmerkte, de zelfstandigen eJ:1 de kleine spaarders, 
voor wie wij jarenlang hebben gevochten, maar van 
wie minister-president 'Drees nog eens in alle dui
delijkheid heeft gezegd, dat het voor de Regering 
zo uitermate moeilijk is om aan h e n compensaties 
te verlenen. 

Bluf of onverantwoordelijke politiek? Deze vraag 
is niet beantwoord. Maar in ieder geval hebben we _ 
nog' eens bevestigd gekregen, dat socialisme te 
a 11 e n t ij d e betekent: uitbreiding, over de gehele . 
linie, van de staatsbemoeiing en de staatstaak. 

Wat wij, V.V.D.-ers, alleen aanvaarden wanneer 
de noodzaak daarvan in het concrete geval en - om 
het zo maar eèns uit te drukken - objectief vast
staat, streeft de socialist na als een op zfchzelf be
geerlijk goed. 

Dat dit nog eens is komen vast te staan, is in 
ieder geval een winstpunt. 

We weten nu zeker, wat we aan elkander hebben 
en wáár een der duidelijke scheidingslijnen loopt 
tussen de liberaal en de socialist. 

"SPREKENDE" ONTHULLING 



VRUHE1D EN DEMOCRATIE 

Flitsen van het Bin,:"enhof Regeringsbeleid" en het bleek wel, hoe
zeer het toen door hem aan de orde ge-. 
stelde nog altijd actueel is. 

Mr. In "t Veld trappelde van ongeduld en verlangen· Drie rode 
waarschuwingslampies van prof. Molenaar.· Het monetaire ef· 
fec:t ener algemene loonronde • Begrotingsrec:ht en parlementaire 
controle. Minister Van de Kieftoverwon ditmaal ziin afkeer van 
,,commissies"" • Prof. Molenaar wil begrotingsproc:edure radicaal 
hervormen • Begrotingen niet meer in de Eerstè Kamer? · 

Wat prof. Molenaar thans bij dit Ka
merdebat opmerkte, kan men dan ook -
uitvoeriger - in deze brochure uitge
werkt en toegelicht vinden. 

Bepalen we ons hier nu tot een zeer 
korte ·weergave van hetgeen de heer 
Molenaar tijdens het jongste Kamer
debat opmerkte, dan willen We in de 
eerste plaats vaststellen, dat hij voor 
de gedachte, om voor alle uitgaven 
tweejaarlijkse begrotingen op te stellen, 
n i et s gevoelt. Dan krijgt men, zo 
betoogde hij, om het jaar dezelfde 
moeilijkheden, die men nu heeft (o.a. 
dat de begroting in de Tweede Kamer 
moet worden "af,gejakkerd", zoals mr 
In 't Veld het uitdrukte, om haar voor 
Kerstmis geheel afgehandeld te krij
gen). 

B ij de algemene financiële beschou
wingen in de Eerste Kamer was 

~e uitlating van mr In 't Veld (Arb.), 
die blijkbaar van ongeduld staat te trap
pelen om toch vooral de staatsbemoeiing 
nog verder pp alle terreinen uit te brei
den, wel het meest pikante feit. 

Onze woordvoerder, prof. Molenaar, 
beeft daar zeer terecht onmiddellijk op 
gereageerd en wij hebben daar, op onze 
beurt deze week een kort hoofdartikel 

· en d~ politieke plaat aan gewijd. 
Er was echter meer, dat het releveren 

waard is. 
Zo ontstak prof. Molenaar in zijn be

sehouwingen over de algemene situatie 
in ons land, zoals hij het zelf uitdrukte: 
een drietal rode (waarschuwings) lamp
jes. En dit tot enig ongenoegen blijk
baar van de heren Teulings (K.V.P.) en 
Pollerna (C.H.), van wie vooral de laat
ste zich zó gouvernementeel toonde en 
minister Van de Kieft zoveel lof toe
zwaaide, dat de bewindsman er bijna 
verlegen van werd. 

Die drie rode lichten betroffen: het 
snel teruglopende saldo van de beta
lingsbalans, het tekort aan arbeidskrach
ten en, in de derde plaats, het aspect, 
dat de begroting vertoont. 

Vooral aan dit laatste wijdde prof. Mo
lenaar uitvoerige aandacht, mede in ver
band met de in de afgelopen tijd tot 
stand gekomen belastingverlaging, welke 
naar zijn mening een compensatie nodig 
maakte in de vorm van een verlaging 
van uitgaven. 

In stede daarvan zijn echter de uit
gaven voor 1956 nog toegenomen. De 
Buitengewone Dienst II geeft weliswaar 
een kleine daling (van 4 pCt.) te zien, 
maar de overige uitgaven voor 1956 zijn 
weer f 100 millioen hoger geraamd. En 
bierbij is dan nog van belang de opmer
king in de millioenennota, dat hef be
drag voor oorlogsschaden in 1956 o.a. 
f 300 millioen lager is dan voor 1955, om: 
dat in dat jaar f 300 millioen aan de 
Spoorwegen is betaald, welke uitkering 
alleen maar budgetaire, dat wil zeggen 
boekhoudkundige, en geen monetaire 
waarde heeft. 

* * * 
W at de van socialistische zijde weder 

aan de orde gestelde nieuwe alge
mene loonronde betreft vroeg prof. Mo
lenaar zowel in eerste als in tweede aan
leg minister Van de Kiefts mening over 
bet monetaire effect, dat het inspuiten 
van nieuwe koopkracht in ons volk zou 
hebben. 

·Hij 'kreeg daarop echter geen ander 
antwoord aan een verwijzing naar het 
feit, dat d~ Regering omtrent de voor 
een loonronde aanwezige ,.ruimte" ad
vies aan de Sociaal Economische· Raad 

, heeft gevraagd, waarop nu het wach
ten is, 

Hier lag nu echter juïst het ernstig
ste bezwaar van onze geestverwant. Als 
we het erover eens zijn, dat die kwestie 
van het monetaire effect van zulk een 
nieuwe koopkracht-inspuiting een van de 
moeilijkste problemen in de econ()mische 
politiek is, betreft het hier dan wel een 
onderwerp, ten opzichte waarvan de 
S.E.R. nu bij uitstek deskundig is? 

Ten aanzien van deze factor (dat 
monetaire effect dus) had de Regering 
moeten steunen op haar staf van des
kundigen op monetair gebied en had zij 
vooraf die (weinige) echte deskundigen 
moeten raadplegen, die er overigens op 
dit gebied zijn en hij noemde hier niet 
name de directeuren van De Nederland
sche Bank en· ook prof. Witteveen, prof. 
Goedhart, prof. De Roos en !Je pas afge
treden directeur van het Centraal Plan
bureau, prof. Tinbergen. 

Wanneer, zo zei de heer Molenaar, de 
Regering het advies van de S.E.R. -
waarin behalve een enkeling niemand 
zitting heeft, die dit geweldige monetaire 
probleem volledig beheerst - krijgt en 
daarin met het monetaire effect g e e n 
rekening is gehouden, dan wordt het 
voor de Regering veel moeilijker om op 
deze grond het "neen" te laten horen 
dan wanneer zij tevoren haar eigen oor
deel over het monetaire effect van een 
dergelijke loonronde had uitgesproken. 

* • * 
nan was er nog een heel complex 

van vraagstukken, waarvan men 
terecht kan zeggen: zoveel hoofden, zo
veel zinnen. 

V'lij bedoelen de efficiency in het 
staatsbeheer, de z.g. "doelmatigheds
corttrole" van het parlement op de 
staatsuitgaven, de meest gewenste be-

. 
MR. IN 'T VEW 

•••••. staqtsbemoeiïng ..•••• 

handeling van de begroting en de wijzi
ging van de verouderde Comptabiliteitl!
wet. 

Dat zijn vraagstukken, die niet geheel 
identiek zijn, maar toch dusdanig in el
ka~r grijpen, dat, bij de discussie daar
over, verwarring gemakkelijk optreedt. 
Dat geschiedde dan ook zowel bij dit 
debat in de Eerste Kamer als destijds 
aan de andere zijde van het Binnenhof. 

Bovendien !kwam - vandaar het bo
ven aangehaalde gezegde - bijna iedere 
spreker met een eigen oplossing, zodat 
het riog zo gek niet is, dat minister Van' 
de Kieft zijn wel enigszins begrijpelij~~e 
"afkeer" (zoals hij zelf zeide) van com
missies dit maal toch heeft overwonnen. 

Hij verklaarde zich dus bereid, een 
technische studie- of adviescommissie in 
te stellen maar hij zou - en dat is wel 
typerend voor het boven gesignaleerde -
toch eerst eens goed moeten overwegen. 
wat nu precies de opdracht aan deze 
commissie zou moeten zijn. 

Later voegde minister Van de Kieft 
daar nog aan toe, dat hij ook de o.a. door 
mr. Teulings bepleitte gedachte van 
tweejaarlijkse begrotingen wel aan deze 
commissie zou willen voorleggen._ 

• • * 

P rof. Molenaar,· onze V. V.D.-woord
voerder, is op deze gecompliceerde 

kwP-stie vooral bij de replieken ingegaan 
en deze kon daarbij tevens verwijze.'l 
naar diens in begin 1946 uitgegeven bro
chure, getiteld "Staatkundige Perspectie
ven''. 

Daarin heeft onze geestverwant o.a. 
hoofdstukken gewijd aan het "Moder'le 
budgetrecht" en aan de "Controle op het 

Tenzij men radicaal een geheel an
dere riCihting uitgaat, zal dit naar de 
mening van prof. Molenaar alleen tot 
gevolg hebben dat er in het ene jaar 
nüits verand~rt en dat men in het 
tweede jaar de tijd, die anders aan de 
behandeling van de begroting werd be
steed, rtu za;I besteden- aan de behan
deling van suppletoire begrotingen. 

• • • 
Prof. Molenaar kwam nu met een 

aantal belangwekkende gedach
ten, die uiteraard voorlopig voor zijn 
persoonlijke rekening blijven, maar na.. 
dere bestudering en bediscussiering 
alleszins waard zijn. 

Prof. Molenaar voelt er1oor - en 
dat is dan in hoo~aak een kwestie 
van werkmeth~de van de Tweede Ka
mer - · de controle op het Regerings
beleid die eigenlijk altijd bij de behan
deling van de begroting plaats vindt 
(vroeger werd veel meer over de pos
ten gesproken), los te maken van de 
behandeling van de begroting. 

PROF. MOLENAAR 
...... nieuwe ideeën ..... . 

DEZE BURGER 
heeft met brandende belangstelling, deze grote gebeurtenis waardig, kennis 
genomen van het verslag der roomse blijdschap, zoals deze zich heeft paan 
gebroken op de feestelijke bijeenkomst der R.K.V.P. 

In de eerste plaats ook dezerzijds, zij het .oa dato doch recht uit het 
hart: mijn welgemeende gelukwensen. 

Dat verslag stond in De Volkskrant en het was een goed en geestdriltig 
stuk journalistiek, zoals wij dit van Lückers voortreffelijke schare gewend zijn. 

Er stond èèk nog een mooi stemmingsstukje bij van meester Jan Derks, 
die, naar mijn smaak, wel effies op hol sloeg, want in alle koppen der 
kopstukken ontdekte hij typische r.k.v.p.-trekken; zelfs de vierkante stoer
heid van Van den Brinks boogJu/te hoofd, inspireerde hem tot bet ontwaren 
van typische partij·kenmerken. Maar, allcf, het is maar ééns in de tien -jaar 
leest en als. ik iemand een dansje·met-de-pen gun, dan is dat deze /atl, 
die zulk een beminnelijk scribent is. 

Wat mij niet zó goed op .de maag lag, was de geestdrift van de r.k.v.p. 
partij-voorzitter om het door hem geconstateerde feit, dat de politieke 
tegenstanders in de parlementaire en politieke arena elkaar als mens (ik 
herzeg: als mens) zo best zetten kunnen. "Wij kunnen elkaars standpunt 
waarderen, ook als wij het niet delen" zo ongeveer zeide hij "en een 
gesprek is mogelijk". 

Om heel eerlijk te zijn en om dit als buitenstaander zo bescheiden 
mogelijk te zeggen: ik vind dit een weinig (zo niet on-) zinnige opmerking. 
Want moet zo iets nu werkelijk zo uitdrukkelijk worden geconstateerd? Is 
dit, onder behoorlijke mensen, niet de allergewoonste zaalc van de wereld? 
Stel je v66r (dacht ik) dat dit niet zo ware. Stel je voor dat een redelijk 
mens met zijn redelijke polWeke tegenstander géén gesprek zou kunn.en 
voeren en dat bij géén eerbied voor diens standpunt had. Dat zou èrg zijn 
en dàt zou dan, als een abnormaal, ongunstige toestand mogen worden 
gereleveerd. 

De voorzitter der r.k.v.p. schijnt deze onbizondere situatie iets bèèl 
bizonders te vinden; hij blijkt deze normale verhouding van normale, 
behoorlijke en verstandige mensen, z6 abnormaàl te vinden, dat hij er met 
bizondere vreugde de nadruk op legt. 
E~ dit' nu is iets, dat het meêlij met de verpolitielc:te mens opwekt bij 

DEZE BURGER 
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We hebben daarvan, zoals onze geest
verwant in her~nering braCiht, vlak ma 
de oorlog een VQ()rbeeld gehad. '11De:a 
kon de begroting nog niet worden liJP-. 
gemaakt, want de Departementen D1Cil6S
ten nog gereorganiseerd wofden. !De · 
Tweede Kamer heeft toen een N~ 
over het Regeringsbeleid gekregen .en 
deze Nota is in die Kamer behandèld. 

In die Nota werden tal van onderwwr
pen behandeld, die de verscihillende mi
nisters betroffen, en deze ministers 
hebben, l()s van de begroting, de ~
schillende aspecten van het RegeriJD:gs
beleid met de Tweede Kamer besprol!len. 

In die richting gingen nu prof. Mdle
naars gedachten. Hij wilde de Tweede 
Kamer de gelegenheid geven, met <de 
Regering van gedaCihten te wisselen <q!) 
een tijdstip, waarop dit, wat de wet
geving betreft, het beste past. 

Men kan dan de algemene politooke 
en financiële beschouwingen bij de be
handeling van de begroting behoud• 
en zich verder bepalen tot het bespreikien 
van de voorgestelde uitgavenposten. 

* * * 

Prof. Molenaar is daarbij van 11116-
ning, dat zo enorm veel kleimig

heden bij de behandeling van de bepo. 
ting ter sprake komen, dat het miet 
verantwoord is, dit alles eerst scbliff· 
telijk met de Regering te behandelen ren . 
daarna mondeling nog eens over tte 
doen. 

Men moet - zo zei hij - de !Deed ' 
hebben, om aan de Commissie van Rap.·. 
porteurs -na de schriftelijke voorbel!ei
ding de bevoegdheid te geven te bt'!P&
len, dat vele onderwerpen - na <de 
sCihriftelijke behandeling - niet JllllB'er 
in aanmerking komen VOOr een nacleH 
mondelinge bespreking. , 

Wat de Eerste Kamer betreft b<m!ft 
OIJ.ze geef,tverwant er in zijn broelmre 
ook voor gepleit (en hij heJ1laalde lftat 
nu bij dit Kamerdebat), de behandebDg 
van de begroting af te schaffen. 

Laten we eerlijk zijn, zo riep hij tUit: 
dit wordt steeds nieer een repetitie <dan 
een revisie van de taakvervullingen wan 
de ·Tweede Kamer. 

Om het dus riog eens kort samem ·te 
vatten, is de mening van prof. MOle- , 
naar dtoZe: Wanneer we tot een betere 
wijze van behandeling van de begrottiing 
willen komen, zal de behandeling im .de 
Tweede Kamer moeten worden heniien 
op ·de wijze, als boven aangegeven,, en 
zal men zich in de Eerste . Kamer lilDe· 
ten beperken tot de behandeling '\VBl1 
(gewone) wetsontwerpen en tot !het 
houden· van algemene politieke en !fi
nanciële beschouwingen over het Rege
ringSbeleid. Daarnaast kunnen dan \\!OOr 
bepaalde belangrijke zaken eventmeel 
interpellaties worden gehouden. 

Op deze wijze zouden we, naar de 
mening van de heer Molenaar, wa.t ,de 
begroting betreft een veel betere .op
lossing krijgen dan wanneer tot ~n 
tweejaarlijkse begroting voor alle mtt
gaven zou worden overgegaan. 

Wij herhalen: het zijn VQ()rlopig lllOg 
strikt persoonlijke gedachten van prof. 
Molenaar, maar in ieder geval ged:aèb
ten, die overweging en critime i:be
sehouwing alleszins waard zijn. .A. 

De gewijzigde Statuten van .za 
Partij Koninklijk goedgeka_. 
Maandag 16 Januari werd op het aiJge

meen secretariaat bericht ontvaDgen 'van 
het Ministerie van Justitie, dat de pwij
zigde statuten van onze Partij bij JKo-·· 
ninklijk Besluit van <i Januari l!IM. 1DO. 

40, zijn goedgekeurd. 
Zodra de gewijzigde statuten in oöruk 

zijn verschenen, zullen zij vanwege lillet 
algemeen secretariaat aan alle Partij
instanties worden to~gezonden. 
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* CUJn WEEK to.t WEEK * Overbevolking (1) 
Nu .hulp aan achte~ge~leven gebieden een leuze 

'Onze Buitengewone Algemene 
V er gadering 

De Buitengewone Algemene Vergadering, die 
onze Partij j.l. Zaterdag te Amsterdam hield 

ter definitieve vaststelling van de candidatenlijsten 
V?,Or de Tweede Kamerverkiezing is een vruchtbare 
bijeenkomst geweest. 
He~ was a.~s wij het zo noemen mogen, meer een 

tec~msche biJeenkomst, waarop uiteraard de behan
de.lmg v:an de politieke aspecten achterwege bleef. 
Ntettem~n ~as . het een vergadering waaruit weer 
eens du1~~hjk IS gebleken, dat de organisatie van 

-onze partiJ hecht en gefundeerd is en dat er vlot en 
met ·verstand, doch ook met enthousiasme wordt 
gew_erkt, ook als de vraagstukken, die tot een op
lossmg moeten worden gebracht van zuiver tech
nische aard zijn en dus minder tot de belangstelling 
van de afgevaardigden spreken. 
. Gebleken is ook, hoe de organisatie van de partij 
lD onder~e~en klopt en welk een belangrijk orgaan 
de V_~rk1ezmgsraad in de Partij is, die veel nood
zakeliJk werk heeft voorbereid en uitermate goed 
heeft voorbereid. . 

Gebleken is ook, dat de democratische beginselen 
in de Partij volkomen tot hun recht komen. Het was 
toch niet zo, dat de Buitengewone Algemene Ver
gadering slechts de adviezen van de Verkiezingsraad 
blindelings heeft gevolgd. 

Integendeel, er werd frisse en opbouwende kritiek 
geleverd en op kleine onderdelen heeft de Buiten
gewone Algemene Vergadering ook getoond zelf
standig een beslissing te kunnen en te durven 
nemen. 

Doch die kleine onderdelen waren slechts van 
bijkomstige aard. Het gaf een groot gevoel van vol
d~eni?g, dat de Buiteng~~one Algemene Vergade
rmg 10 de grote hoofdlijnen de inzichten van de 
Verkiezingsraad deelde en vaak duidelijk onder
streepte, daarmee uitsprekende en erkennende dat 
destijds het instellen van de Verkiezingsraad' een 
gelukkige greep is geweest. 

Aldus hebben wij een saamhorigheid beleefd ten 
aanzien van een min of meer "droge stof", die alle 
afgevaa!digden goed moet hebben gedaan. 
H~t 1s van belang dit te constateren, omdat een 

partiJ, al moge zij nog zo enthousiast zijn, ook over 
een goede interne organisatie moet beschikken. En. 
dat doen wij! Dit is j.l. Zaterdag in Amsterdam 
zonneklaar aan de dag getreden. 

Geen gelwor 

Onder het op~chrift "Kleine spaarders de dupe" 
troffen WIJ dezer dagen in "Het Vrije Volk" 

van de hand van de heer C. H. Arbous het navol
gende ingezonden stuk aan: 

"Spaarzaamheid is een deugd, 'zegt minister 
Drees. Maar de kleine spaarders komen met hun 
kapitaaltje op de koffie. 

Elke loons- en huurverhoging betekent voor 
hen verarming. Nu wordt de geleide loonpolitiek 
weer losgelaten. Waar moet het heen? 

Wat wordt er voor deze en andere vergeten 
groepen gedaan? Ze hebben toch evenals iedere 

. Ned~.rlander aanspraak op rechtszekerheid? Kin
d~rbljslag, oorlogsschadevergoeding, huurverho
_gmg (ten koste van de arbeiders, die als compen-

satie met een fictieve loonsverhoging worden be
loond) betekenen voor de vergeten groepen: ho
~ere hu~en, hogere prijzen zonder verhoging van 
mkomen. 

Is het geen schande voor een democratisch 
land, dat de groep kleine spaarders aan zijn lot 
wordt overgelateq ?" " 

Tot zover de inzender. 
En het antwoord van "Het Vrije Volk"? 
Geen! Geen woord, geen enkel zinnetje. 
~oor de kleine spaarders geen hoopgevend ver

schiJnsel. Ja, van je "rode vrienden" moet je het 
maar hebben. 

Duitse socialisten oversiag ? (I) 

Blijkens berichten in de dagbladen heeft de 
Westduitse sociaal-democratische partij op 

~. twee.~aa!?se co?fere?tie in Keulen, die Zondag 
J.L .. ts ~eem~1gd, Zich Uitgesproken· voor een "gees
telijk ltberaltsme" in tegenstelling tot wat werd ge
noemd "de· geestelijke achterlijkheid" ·van de Chris
ten. Democratische· Unie van Adenauer. 
_. Het woord "liberalisme" .doet .in dit verband wel 
enigszins eigenaardig aan. Wat moeten wij hiervan 
clenken? Zeer zek~r Zit-I onde~ deze uitdrukking door 

de socialisten niet worden verstaan, wat wij libera
len er onder verstaan. 
. Nie~te;'TI~n is de_ boven aangehaalde terminologie 
m soCialistische krmg wel erg ongebruikelijk. 

Zou ~e~ allee~. bij deze uitspraak op het congres 
der soc1altsten ZIJn gebleven dan zou men aan het 
geheel niet veel aandacht behoeven te schenken. · 

Duitse socialisten overstag? (11) 

Er zijn op het tweedaagse congres van de·West
. . duitse soci~listen nog and:re uitspraken ge
daan, dte ons als hberalen ongetwiJfeld interesseren. 

Zo sprak d': partij zich o.m. uit voor vrije con
currentie en m sommige gevallen zelfs voor de 
nationalisatie van industriële ondememingen die 
in overheidsbeheer zijn. · ' 

Heinrich Deist. bracht "de nieuwe koers" aldus 
on~er woorden: "J:?e economische politiek van de 
soCl~~l-dem~craten IS een politiek van vrijheid". De 
partiJ verw1erp voorts een economie,. die geleid 
wordt vo~~ens een centraal standaardplan. 

"De vriJ~ concur~e?tie is een beslissend wapen in 
de econom1sche polibek der sociaal-democraten," al
dus Deist. 
Voo~a~r, merkwaardige uitspraken uit de mond 

der soctahsten. Nogmaals, wat moet men hier van 
denken? Is het een kwestie van opportuniteit of 
voltrekt zich in de gedachtenwereld van het Duitse 
socialisme een we~enlijke verandering? 

Zou men werkeliJk tot het inzicht komen dat het 
niet .alleen in. gee~telijk opz.~cht, maar ook' op eco
nomisch ter~em met mogelijk is een menswaardig 
bestaan te letden zonder de zo vaak van socialistische 
zijde verguisde liberale leer? · 

Duitse .socialisten overstag? (111) 

Hoe dit alles ook zij, de reeds genoemde uit
spraken van de Westduitse socialisten heb

ben ·niet nagelaten in onze pers de nodige aandacht 
te trekken. · 

Zo plaatste "De .Volksk~a':t" hierover een verslag 
met,.~lskug:, ~,Duttse soCtahstc;,n worden liberaal", 
terw~l het . ,?\fgemeen. Handelsblad" spr~kt van: 
"Duitse soctahsten voor liberale maatregelen". 

Typerend is, dat "Het Vrije Volk" over deze 
"liberale koers" in· alle talen zwijgt en b.v; uit de 
redevoering van De~st, j.uist datgene put wat in de 
Nederlandse socialistische kraam goed van pas 
komt. 

Het is voor de Nederlandse socialisten ook een 
moeilijk verteerbare pil, dat terwijl oud-minister 
In 't Veld zeer onlangs fel en vurig voor meer 
staatsbemoeiing pleitte, de socialisten in Duitsland 
kennelijk een andere koers opgaan. Moeilijk verteer
baar ook, omdat deze nieuwe koers in het bijzonder 
voor de Duitse socialisten wel een radicale frontver
andering betekent. 

Mogen wij tenslotte als onze conclusie samen
vatten, dat het uitermate belangrijk is, dat het van 
ouds s~erk dogmatische Duitse socialisme kennelijk 
naar nteuwe wegen zoekt en niet heeft geschroomd 
h~t element van de vrijheid in geestelijk en econo
misch opzicht als noodzakelijk te erkennen en te 
aanvaarden. 

Inderdaad de stijd voor het liberalisme is aller
minst een verloren zaak! 

.. IS geworden, dte 1n brede kringen opgel<l 
do:t, hjkt het ons goed aandacht te wijden aan een 
a~ti~<;~ van professor Henry van Straelen in "De 
L1me van 7 d_~zer. Het ha?d.elt sl?eciaal over Japan, 
waar de ·schnjver ~!s m1sswnans heeft gewerkt, 
maar veel va'?- wat hiJ zegt is ook op andere achter
gebleven geb1eden toepasselijk. 

Na ges~eld te hebben, dat "overbevolking" een 
zeer r~lattef begrip is, betoogt schr. dat het daar
mede 10 Japan heus zo'n vaart niet loopt. De Ja
panse berglanden zouden zeer geschikt zijn voor 
bergbouw.en veeteelt (schapen), maar dit stuit af op 
psychologische obstakels. D~ Jap'lmner is niet ge~ 
wend aan schapenvlees en v10dt het niet lekker. 

Kan er voor wel 100 millioen mensen voedsel zijn, 
de J~panse sm.aak weigert bepaalde producten. Op
vo.edmg kan h1er veel verhelpen, gelijk blijkt uit het 
fett, d.at de Japanse jeugd nu reeds volkomen ge
wend IS aan het eten van brood, dat de ouderen niet 
kennen en daarom niet nuttigen. Schr. ziet het (Ja
l'anse) bevolkingsprobleem dan ook als een van 
mee~ psychologische en religieuze dan van demo
grafische of economische aard. 

Overbevolking (11) 

Om het communisme tegen te houden - ald~ 
. . prof. Van Straelen -menen sommige mi$-

swnanssen goed te doen, Japan zo arm mogelijk: 
vo~r te stellen en nieuw land en nog meer renteloze 
lenm!?en te vragen: Dit lijkt hem een onjuiste lief
de, dte lusteloosheld en energieloosheid in de hand 
werkt. Millioe':~n jonge mensen verslingeren huQ 
kostbare wer~tljd aan Pachinko; een kinderachtig 
roulettespelletJe. In de steden is bijna ieder twintig
ste h1;1is zo'n Pachinko-hall, samen 1.200.000, waar 
de mensen ur7nlang bezig zijn met dat geestdodende 
en alle energ1e benemende gokspelletje. Dat alleen 
brengt aan de Japanse economie een schade van 
milliarden toe en werkt het communisme in de hand.. 
Japan heeft minstens 5 millioen acres die nog te 
bebouwen zijn. ' . 

Overbevolking (111) 
· De achte.rstanden liggen minder op agrarisch,.' 

. tech~tsch ~f economisch gebied, maar zijn. 
speetaal t~ v10~en 10 he~ menselijke hart; ze liggen: 
op godsdienstig ·en soc1aal terrein, in traditioneel 
gebonden maatschappijvormen in oude overgelever~ 
d~ gewoont.en, in allerlei vormen van bijgeloof, diê 
biJ verbetenogen een formidabele weerstand bieden 
aldus prof. Van Straelen. En hij toont dit aan met 
een klein voorbeeld, één uit de tie~tallen, die hij 
zou kunnen geven: 

Onlangs heeft een officiële regeringsenquête vast
g~st~ld, dat het aantal ratten in Japan minstens 900 
milhoen bedraagt. Alleen van de ratten ondervindt 
het land een jaarlijkse schade van 900 millioen maal 
9000 yen (ongeveer 9000 centen), een gewoonweg 
astronomische som, voldoende om heel Japan een 
jaar lang te voeden. 

Waarom worden de ratten niet verdelgd? vraagt 
ge. ~~1, antwoordt de schr., op het platteland is 
het btjg~~oof nog zeer levendig, dat men geen 
brand knjgt, als men ratten in huis heeft. Verder 
spreken de Boedhistische leerstellingen een sterk 
woordje mee, die eerbied inprenten voor alles wat 
leeft. 

~t aantal Vrouwen in de VVD genot van een uitgebreide' thee, 
uit Amsterdam, Hilversum, Haar: .de inleiding voortgezet, waarna 
lem en Heemstede op 11 Jan. jl. er gel~nheid was tot het stellen 
een bezoek aan de Effeotenbe1Jrs. van vragen. Hiervan werd door 

Copie voor deze .rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ttraat 16, Haarlem. 

Bezoek aan Effectenbeurs 
te Amsterdam 

QP initiatief van de centrale
vertegenwoordigster, mevr. 

G. Wijsmuller-Meyer, bracht een 

Alvorens wij de beurShandel van de vele aanwezigen een gretig 
de Galerij af mochten gadeslaan, gebruik gemaakt. 
werd ons eerst een en ander ver- Er werd o.a. de vraag gesteld 
teld over het ontstaan van de of de kapitalistiscihe landen alleen 
beurs en over de economische, fi. een beurs hebben en hoe het b.v. 
nanciële en sociale betekenis er- is in Rusland. 
van. Als àntwoord werd hierop me-

Wij hoorden hoe de koers wordt degedeeld, dat in de communisti
vastJgesteld, hoe er wordt gebo- sche landen alles door "Vadertje 
den en gelaten, terwijl alle trans- Staat" wordt geregeld. Wanneer 
acties worden genoteerd in een er in n i. e t-communistische Jan
zgn. beursboekje. df!n geen beurs zou zijn, zou èr 

Nadat er groepjes van ca. 10 geen goed economische bedrijfs
personen waren gevorrnd, werd leven zijn. Men kende dan geen 
een bezoek aan de galerij ge- welvaart. 
bracht, vanwaar wij de beurshan- Tenslotte werd er een film 0 ver 
del hebben kunnen gadeslaan ter. "De beurs" vertoond, alsmede een 
wijl ons onderhand een toelichting teltenfilm over het beursleven in 
wem gegeven. de Verentgde Staten. 
· Wij heblben de "Tikkerdienst" Mevr. WijSIIDuHer dankte na.. 
be!Zocht, de dienst vanwaar de mt:ns alle aanwe!Zigen voor de 
noteringen aan de abonné's wor- pretti-ge ontvangst en sprak de 
den doorgeseind, de telefooncen- hoop uit, dat er in de toekomst 
trale en de hal, waar de openbare ook vrouwen aan de handel op de 
verkopen plaats vinden. dfectell!beurs zullen kunnen deel-

Na de rondleiding werd, na het m•men. E. SIXMA. 
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Buitengewone· Algemene Vergadering van 
onze Partij stelde de candidatenlijsten vast 

voor de Tweede Kamer-verkiezing · 
Zittende Kamerleden in alle kieskringen 

wisselende volgorde aan de kop 

• 

"" 
Zaterdag 14 Januari j.l. heeft onze Partij in "Bellevue'' te Amsterdam een goed 

bezochte buitengewone algemene vergadering gehouden, ter vaststelling van de 
candidatenlijsten voor de verkiezing van leden van de Tweede' Kamer in Juni 
van dit jaar. 

Bij de aanvang der vergadering herdacht de voorzitter, prof. mr. P . .J. Oud, 
· terwijl alle aanwe>-Ligen zich van hun zetels verhieven, in een korte toespraak de 

onlangs overleden oud-secretaris van de V.V.D., mr. J. Rutgers, 
Namens de Commissie voor de Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering 

van 22 en 28 April 1955 te Haarlem, welke Commissie bestond uit mej. mr. A. 
Nagtglas Boot te Groningen en de heren mr. F. G. van Dijk te •s-Gravenhage en 
J. K. Fredrikze te Arnhem, bracht de heer Fredrikze verslag uit, Bij gaf uiting 
aan zijn waardering voor de wijze waarop de notulen waren samengesteld en 
stelde voor ze ongewijzigd goed te keuren, waartoe werd besloten. 

Tot leden van de Notulencommissie voor de Buitengewone Algemene Vergade
ring van 14 Januari 1956 werden benoemd de heren A. M, Pino te 's-Gravenhage, 
mr. W, Koops te Voorburg en. mr. A. van Vuure te Wassenaar, 

Vervolgens werd besloten, dat in alle 
kieskringen prof. mr. P. J. Oud als lijst
aanvoerder zal optreden. Hierna aan
vaardde de vergadering, dat de zittende 
Kamerleden van de V.V.D., drs. H. A. 
Korthals. mevr. A. Fortanier-De Wit, 
mevrouw mr. J. M. Stoffels-van Haaften 
en de heren J, G. H. Cornelissen, F. den 
Hartog, mr. H. F. van Leeuwen, G. Rit
meester en R. Zegering Hadders, in wis
selende volgorde op de plaatsen 2 t.m. 9 
candiliaat gesteld zullen worden. Op 
plaats 10 werd in alle kieskringen can
didaat gesteid mr. E. H. Toxopeüs, advo
caat en procureur te Breda en lid va11 
de gemeenteraad van Breda. 

Voorts werd besloten voor de plaatsen 
11 t.m./ 16 het land in twee groepen te 
~rdelen. Voor de z.g.n. Westelijke groep 
werden op deze plaatsen gezet mr. J. de 
Wilde te Amsterdam, mr. F. G. van Dijk 
te Den Haag, mej. mr. J. J. Th. ~e!l 
Broecke Hoekstra te Den Haag, de heer 
::. van der Linden te Rotterdam, mr. L. 
R. J. Ridder van Rappard te Gorinchem 
en mr. F. Portheïne te Leiden. 

In ·de z.g.n. Oostelijke groep werden 
op de plaatsen 11 t.m. 16 geplaatst mr. 
dr. C. Berkhouwer te Alkmaar, M. Vis
ser te Arnhem, mr. D. Schultemaker te 
Utrecht, mevrouw G. Doornbos-Oosting 
te Roodeschool, dr. K. van Dijk te Gro
ningen en de heer J. A. van Over'klift te 
Munnekezijl. 

De plaatsen 17 t.m. 20 werden vervuid 
met candidaten, gesteld door de Centra
les. De Centrales werden door de Buiten
gewone Algemene Verg;1dering gemach
tigd om, indien de wijziging van de Kies
wet, waarbij o.a. de mogelijkheid wordt 
geopend de candidatenlijsten uit te brei
den tot 30 namen, door de Eerste Kamer 
wordt aanvaard, de lijsten desgewenst 
met nog enige candidaten aan te vullen. 

De vergadering werd besloten met een 
korte toespraak van onze Voorzittet·, 
waarin hij erop wees dat de liberale ge
dachte in Nederland zich in een opgaaru
de lijn bevindt en dat er. om zo te zeg
gen, voor de V.V.D. winst "in de lucht" 
zit. 

Hij wees daarbij ook op het grote libe- · 
rale middenstandscongres, dat op Woen~
dag 25 April a.s. te Amsterdam gehou
den zal worden en besloot met de wens, 
dat de inspanning voor de verkiezings
actie voor de V.V.D. succesvol zou biij
ken te zijn. 

Hieronder volgen de candidatenlijsten 
vöor de in Juni a.s. te houden stemming 
voor de verkiezing van leden van ·de 
Tweede Kamer der Staten Generaal zo
;tls deze, overeetlkomstig de bepalingen 
van het Reglement op de candidaatstel
ling voor Leden van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal der V.V.D., defini
tief zijn vastgesteld. 

WESTELIJKE GROEP 

·AMSTERDAM 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. J. G. H. Cornelissen 
3. Mr. H. F. van Leeuwen 
4. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
5. H. A. Korthals ec.drs. 
6. G. Ritmeester 
7. F. den Hartog 
8. R. Zegering Hadders 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. To~opeüs 
11. Mr. J. de Wilde 
12. Mr. F. G. van Dijk 

13. Mejuffrouw Mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra 

14. C. van der Linden 
15. Mr. L. R. J. ridder van Rappard 
16. Mr. F. Portheïne 
17. R. Th. J. le Cavelier 
18· C. Boekel 
19. Drs. R. H. Neuberg 
20. Me'l'rouw C. Wijsmuller-Meijer 

DEN HAAG 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. H. A. Korthals ec.drs. 
3. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
4. F. den Hartog 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. G. Ritmeester 
7. R. Zegering Hadders 
8. Mr. H. f. van Leeuwen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10· Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. J. de Wilde 
12. Mr. F. G. van Dijk 
13. Mejuffrouw Mr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra 
14. C. van der Linden 
15. Mr. L. R. J. ridder van Rappard 
16. Mr. F. Portheïne 
J7. Dr J. D. de Roock 
18. Mr. D. J. van Gilse 
19. Mr. H. van Riel 
20. D. W. Dettmeijer 

ROTTERDAM 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. H. A. Korthals ec.drs. 
3. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
4. F. den Hartog 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. G. Ritmeester 
7. R. Zegerj.ng Hadders 
8. Mr. H. F. van Leeuwen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. J. de Wilde 
12. Mr. F. G. van Dijk 
13. Mejuffrouw Mr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra 
14. C. van der Linden 
15. Mr. L. R. J. ridder van Rappard 
16. Mr. F. Portheïne 
17. Mr. H. van Riel 
18. Dr. J. Alers 
19. Mr. F. Ed. Staab 
20. Prof ... Dr. H .. J. Witteveen 

HAARLEM 

1· Prof. Mr. P . .J. Oud 
2. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
3. H. A. Korthals ec.drs. 
4. Mr. H. F. van Leeuwen 
5. F. den Hartog 
6. J. G. H. Cornelissen 
7. R. Zegering Hadders 
8. G. Ritmeester 
9. Mevr. Mr. J. · M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. :H. To~opeüs 
11. Mr. J. de Wilde 
12. Mr. F. G. van Dijk 
13. Mejuffrouw Mr. J. J. Th. ten Broecke 

· Hoekstra 
14. C. van der Linden 
15- Mr. L. R. J. ridder van Rappard 
16. Mr. F. Portheïne 
17. Dr. A. J. Vis 
18. Mr. J. G. Bettink 
19· A. J. van Houten 
20. Dr. C. Spoelder 

DORDRECHT/LEIDEN 

1; Prof. Mr. P. J. Oud 
2. H. A. Korthals ec.drs. 

3. F. den Hartog 
4. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. Mr. H. F. van Leeuwen 
7. G. Ritmeester 
8. R. Zegering Hadders 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10· Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. J. de Wilde 
12. Mr. F. G. van Dijk 
13. Mejuffrouw Mr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra 
14. C. van der Linden 
15· Mr. L. R. J. ridder van Rappard 
16. Mr. F. Portheïne 
17. J. Kruijsheer 
18. A. Caljé 
19. Prof. Mr. R. P. Cleveringa 
20. Drs. P. Herweijer 

OOSTELIJKE GROEP 

DEN HELDER/UTRECHT 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. H. A. Korthals ec.drs. 
3. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
4. F. den Hartog 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. G. Ritmeester 
7. R. Zegering Hadders 
8. Mr. H. F. van Leeuwen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. Dr. C. Berkhouwer 
12. M. Visser 
13. Mr. b. Schultemaker 
14. Mevrouw G. Doornbos-Oosting 
15. Dr. K. van Dijk 
16. J. A. van Overklift 
17- Mejuffrouw Mr. J. Hefting 
18. F. M. H. van der Ven 
19. Drs. L. Leopold 
20. S. Ereebaart 

ASSEN/ZWOLLE 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. R. Zegering Hadders 
3. H. A. Korthals ec.drs. 
4. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
5. F. den Hartog 
6. J. G. H. Cornelissen 
7. G. Ritmeester 
8. Mr. H. F. van Leeuwen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. Dr. C. Berkhouwer 
12. M. Visser 
13. Mr. D. Schultemaker 
14. Mevrouw G. Doornbos-Oosting 
15. Dr. K. van Di.ik 
16. J. A. van Overklift 
17. Mr. Dr. H. K. de Langen 
18. J. W. Pot 
19. A. Nawijn 
20. J. D. Alberti 

LEEUWARDEN/GRONINGEN 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. H· A.-Korthals ec.drs. , 
3. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
4. R. Zegering Hadders 
5. F. den Hartog 
6. J. G. H. Cornelissen 
7. G. Ritmeester 
8. Mr. H. F. van Leeuwen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. Dr. C. Berkhouwer 
12. M. Visser 
13. Mr. D. Bchuitemaker 
14. Mevrouw G. Doornbos-Oosting 
15. Dr. K. van Dijk 
16. J. A. van Overklift 
17. Th. W. Zandstra 
18. Mej. Mr. J. L. M. Toxopeüs Pott 
19. Mr. W. J. Geertsema 
20. H. J. Edzes 

ARNHEM/NIJMEGEN 

1. Prof. Mr. P. J. Oud 
2. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
3. Mr. H. F. van Leeuwen 
4. F. den Hartog 
5. H. A. Korthals ec.drs. 
6. G. Ritmeester 
7. R. Zegering Hadders 
8. J. G. H. Cornelissen 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haaften 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. Dr. C. Berkhouwer 
12. M. Visser 
13. Mr. D. Schultemaker 
14. Mevrouw G. Doornbos-Oosting 
15. Dr. K. van Dijka 
16. J. A. van Overklift 
17. J. W. Baretta 
18. A. Willering 
19. Ir. J. van Thiel de Vries 

MIDDELBURG-DEN/BOSCH 
TILBURG/MAASTRICHT 

1. Pref. Mr. P. J. Oud 
2. H. A. Korthals ec.drs. 
3. Mevrouw A. Fortanier-de Wit 
4. F. den Hartog 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. Mr. H. F. van Leeuwen 
7. G. Ritmeester 
8. R. Zegering Hadders 
9. Mevr. Mr. J. M. Stoffels-van Haatten 

10. Mr. E. H. Toxopeüs 
11. Mr. Dr. C. Berkhouwer 
12. M. Visser 
13. Mr. D. Schultemaker 
14. Mevrouw G. Doornbos-OOBting 
15. Dr. K. van Dijk 
16. J. A. van Overklift 
17. Mr. J. F. G. Schlingemana 
18. Mr. J.C. van Sandick 
19. J. L. Verhagen 
20. E. Noorman 

De kampioen ledenwerver over de maand December, de heer A. M. de Weerd te 
Apeldoorn ontvangt bet televisietoestel, dat hem namens het Hoofdbestuur der 
Partij door de heer L van Vlaardingen wordt aangeboden. Op de foto van links 
naar rechts: Mevrouw de Weerd, A. M. de Weerd, J, K. Fredrikze, secretaris Kamer
centrale Arnhem, L. v. Vlaardingen, Mej. G. Boekhoff, secretaresse van de afdeling · 
Apeldoorn en A. Willering. voorzitter van de akieling Apeldoom. 



In memoriam 
R. D. van Zwieten 

Overleden is de heer R. D. van 
Zwieten, lid van de afdeling Rot
terdam van de VVD. 

De heer Van Zwieten was voor
zitter van de B.B.M., de Alge
mene Nederlandse Bond van Bier
handelaren en Mineraalwaterfa
brikanten en ook voorzitter van 
de Cesda, de Conference of Euro
pean Soft Drinks Associations, de 
internationale organisatie van de 
verenigingen van handelaren in 
alcoholvrije dranken. 

Zelf voerde de heer Van Zwie
ten de directie in Nederland van 
de Velimo, de Verenigde limona
de-fabrikanten, die bedrijven bezit 
in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. 

De heer Van Zwieten was een 
man, die uitstekend sprak, in zijn 
organisatie een bindend element 
was en ook in internationaal ver
band zijn vakgenoten tot samen
werking wist te brengen. 

Hij was te beschouwen als een 
voorbeeld van een industriële li
berale middenstander. 

De heer Van Zwieten is op de 
begraafplaats Oud-Kralingen be
graven, tal van vertegenwoordi
gers van ·organisaties op zijn ter
rein, ook uit den vreemde, waren 
bij de teraardebestelling tegen
woordig.· 

Samenstelling. Landeliike 
Middenstandscommissie 

van de V.V.D. 
De Landelijke Middenstandscommissie 

van de V.V.D. is als volgt samengesteld: 
D. W. Dettmeijer, Van Mojalenlaan :t._4, 

's-Gravenhage, voorzitter . 
F. L. van der Leeuw, Z.O. Buitensingel 

226a, 's-Graven!hage, secretaris. 
Leden: 
G. W. Alberts, Lange Bisschopstraat 38, 

Deventer. 
W. J. de Bruyne, Cliostraat 47/I, Am

sterdam. 
A. Cal1é, 0. Kinderdijk 177, Alblasser

dam. 
J. G. H. Cornelissen, Darwinplantsoen 

17, Amsterdam (0.). 
A. Delfos, Vliegenvangerlaan 11, 

's-Gravenhage. 
B. G. A. M. van Genk, Teteringenstraat 

21a, Breda. 
W. D. Janzen, Midlumerweg 4·5, Har

lingen. 
H. M. Koornneef, Kampweg 92, Doorn. 
J. J. Korff, Houtweg 6, Laren (N.-H.).· 

.. 

C. van der Linden, Mathenesserlaan 187 
Rotterdam. 

W. D. Niestadt, Ged. Gracht 31, 
Schagen. 

K. J. Nieukerke, Van Merlenstraat 90, 
's-Gravenhage. 

J. Roostee, eoehoornstraat 1, Arnhem. 
L. W. Zuidema, Herenstraat 22, 

Groningen. 

AFDELINGSNIEUWS 
A. Schouten te Culemborg 

70 iaar! 
Woensdag 25 Januari a.s. hoopt de 

heer A. Sohouten te Culemborg zijn 
70ste verjaardag te vieren. 

De heer Schouten is in onze partij 
geen onbekende, integendeel, e:1 w\j zijn 
hem zeer veel dank verschuldigd voor 
al hetgeen hij vaak onder moeilijke om
standigheden heeft gedaan en wist te 
bereiken. 

Zo is hij sinds 1932 wethouder en 
waarnemend burgemeester van Culem
borg, vanaf 1947 lid van de Provinciale 
Staten ván Gelderland en voorzitter 
van onze statenfractie, voorzitter van 
de afdeling Culemborg der VVD, jaren 
bestuurslid van de centrale Nijmegen. 

Eveneens bestuurslid van onze ver
eniging van Raad- en Statenleden. 

De heer Schouten was gedurende ruim 
4 jaar na de bevrijding onafgebroken 
met het :waarnemend burgemeester
schap belast en waarvoor hij door de 
Koningin tot ·ridder in de Orde van 
Oranje Nassau werd benoemd. 

Stellig zou er aanleiding zijn, deze 
harde werker voor de verbreiding van 
de liberale beginselen op grootse wijze 
te huldigen. 

Het bestuur der afd. Culemborg heeft 
echter gemeend dit, gelet op de beschei
denheid van de heer Schouten, achter
wege te moeten laten. 

Velen zullen hem zeker op die dag 
hun gelukwensen doen toekomen en er 
bestaat dan ook gelegenheid tot felici
teren op 25 Januari a.s. van 3 tot 5 uur 

. in de sociëteit Amicitiae et Concordia 
bij V!tn Gelder, Markt, Culemborg. 

Activiteiten. te Steenwiik 
· Op Dinsdag 24 Januari a.s. zal de heer 
G. M. van Panthaleon, Baron Van Eek, 
in een 1-edenvevgadering van de afd. 
Steenwij-k het woord voeren. 

Op Dinsdag 21 Febr. a.s. houdt deze 
afd. een landbouwforum in de zaal van 
hotel Centraal. 

Het forum wordt gevormd door de 
heren: H. D. Louwes, H. Meijering, J; 
D. Alberti, ir J. Baas en ir J. Nijsingh. 

Het politiek cabaret o.l.v. Alexander 
Pola zal op 21 Maart a.s. tè Steenwijk 
optreden. 
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BE·HANDEL-ING VAN DE' HAAGSE 
GEMEENTEBEGROTING VOOR 1956 

I;{ede van onze fractievoorzitter in de Haagse Raad, mr G. L. Mens Fiers Smeding 
De Haagse Gemeenteraad is op 16 JaJWari begonnen met de behandeling van de 

gemeentebegroting voor 1956: 
Bij de algemene beschouwingen heeft de fractie-voorzitter van de V.V.D.-fractie in 

de Haagse Baad, mr. G. L. Mens Fiers Smeding, een rede gehouden, waarin hij na
mens de V.V.D.-fractie verschillende punten van algemene aard naar voren bracht. 
Mr. Smeding zeide in zijn rede o.m. het volgende: 

Bij het begin van de. algemene beschou
wingen over deze begroting wil ik gaarne 
als mijn IJlening uitspreken, dat de gewij-· 
zigde opzet van de algemene toelichting 
een beter inzicht verschaft in het beleid 
van B. en· W. en de bijlagen met finan
eiële gegevens een overzichtelijker beeld 
geven dan in vorige jaren. 

Een ·woord van lof voor al degenen, 
die in korte tijd deze l:)egroting hebben 
moeten ontwerpen Is ongetwijfeld op zijn 
plaats. • 

Het eerste punt, dat ik hier aan een 
aadere beschouwing zou willen onderwer
pen, betreft het contact tussen gemeen
tebestuur en burgerij. 

Met het College ben ik van oordeel, dat 
.de besluitvorming in zaken van gemeen
tebestuur is en moet blijven voorbehou
den aan de gemeenteraad, daartoe door 
de Wet aangewezen. En als zeér vele le
den belangengroepen in de besluitvor
ming willen betrekken, Vl!rliezen zij dan 
niet uit het oog, dat onze vertegenwoor
digende lichamen niet zijn een vertegen
woordiging van belangengroepen, doch 
van kiesgerechtigde burgers, en vervagen 
zij dan de, niet scherp genoeg te trekken, 
grenzen tussen adviserende en besturen
de lichamen. 

Natuurlijk moet de burgerij alle· gele
genheid hebben om steeds tijdig van haar 
standpunt te doen blijken aan de gemeen
teraad, doch door b.v. een adviescollege 
voor Culturele Zaken in te stellen, zou 
men m.i. de behandeling van deze zaken 
slechts ingewikkelder maken. 
· Naar mijn mening zijn er reeds genoeg 
commissies van bijstand, enz. waarvan 
juist de bedoeling is om de aangewezen 
bestuurderen van de gemeente een zo 
volledig mogelijk inzicht in de materie te 
verschaffen. 

Wil men nu werkelijk nog hiernaast 
een nieuw adviescollege in het leven roe
pen, dat men dan ook moet trachten be
hoorlijk op de hoogte te houden van de 
laatste ontwikkelingen, het terrein van 
zulk een College betreffende ? 

Ik dacht, dat het nu reeds mÓeite ge
noeg kostte de leden van de gemeente
raad zo tijdig mogelijk op cte hoogte te 
stellen. Gaarne wil ik a.änvaarderi, dat B. 
en W. er steeds naar streven, dat de 
raadsleden eerder dan de pers op de 

. hoogte zijn van belangrijke aangelegen
heden, doch ik vraag mij af, of het Col
lege hierin altijd geslaagd is. 

Hoezeer ik de geregelde besprekingen, 
welke B. en W. met de pers houden, toe
juich uit een oogpunt van een goede 
voorlichting aan de burgerij, meen ik 
toch de vraag te mogen stellen, of het 
niet gewenst is de raadsleden· zo tijdig 
d!.ededeling te doen van het besprokene 
op deze persconferenties, dat zij niet het 
eerst in de dagbladen berichten moeten 
lezen, welke voor hen als gemeentebe
atuurders van belang geacht moeten wor
den. 
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Gaarne zal ik het standpunt van het 
College hierover vernemen, daar ik meen, 
dat een zodanige voorlichting, dat ge
meentebestuur èn burgerij zo volledig en 
tijdig mogelijk worden ingelicht over ge
meentelijke zaken een algemeen belang 
van de eerste orde is. 

Al met al onderschrijf ik gaarne Uw 
opmerking in de Nieuwjaarsrede, Mijn
heer de Voorzitter, dat het ongetwijfeld 
voor een zeer groot deel aan de pers te 
danken is, dat het gemeentebestuur bij 
de burgerij meer weerklank vond. 

Omdat onze fractie het contact tussen 
gemeentebestuur en burgerij zo goed mo
gelijk w11 doen zijn, acht zij het dan ook 
gewenst de burgers niet in stadhuis-taal 
te antwoorden op brieven. Een voor 
iedereen duidelijk en volledig antwoord 
zal voorkomen, dat er een nadere brief
wisseling zal ontstaan, hetgeen ook de 
efficiency zal bevorderen. 

Het heeft onze fractie verheugd, Mijn
heer de Voorzitter, dat U aan de effi
ciency in het gemeentelijk apparaat in 
Uw Nieuwjaarsrede ook aandacht hebt 
willen wijden. 

Wij hebben gemeend hieruit te mogen 
opmaken, dat ook U het werk van de be
drijfs-llconomische adviseur voor de bur
gerij van groot belang acht, mede omdat 
hierdoor een extra zekerheid voor een 
efficiente werkwijze van het ambtelijk 
apparaat is geschapen. Daarom meen ik 
aogmaals te mogen vragen om een kort 
verslag ten behoeve van de burgerij te 
publicéren over hetgeen in de laatste tijd 
door deze bedrijfseconoom tot stand is 
gebracht in samenwerking met ~. secre
tarie-afdelingen en gemeentebed.rij!ven. Ik 
ben ervan overtuigd, dat de burgers het 
op prijs zu.llen stellen iets te mogen ver
nemen van hetgeen ook op dit gebied 
door de gemeente, mede in hun belang, 
is verricht. 

Niet alleen uit de lijst van onafgedane , 
stukken, welke niet zienderogen kleiner 
wordt, doch ook uit de beantwoording 
van verschillende vragen, gesteld in het 
algemeen verslag blijkt, dat het College 
van B. en W. op velerlei gebied vraag
stukken in studie heeft. 

Onze fractie kan daarom volledig be
grip hebben voor de ook door het College 
noodzakelijk geachte beperking van de 
representatie. 

Juiste subsidiepolitiek 
gewenst 

Hoewel onze fractie de mening onder
schrijft, dat het moeilijk is om stringente 
normen te stellen voor de verlening van 
subsidies, zoli zij toch gaarne willen vast
stellen, dat het karakter van een subsidie 
met zieh brengt, dat eerst van andere 
zijden geld bijeengebracht moet zijn en 
dat dan als laatste hulp een gemeente
lijke bijdrage verleend kan worden, als 
ook overigens voldaan wordt aan de voor-· 
waarden, welke B. en W. in hun ant
woord terzake hebben omschreven. 

Wij hechten er bijzonder veèl waarde 
aan, dat voot'"aleer een subsidie verleend 

- wordt, vastgesteld ie, dat de subsidiever
zoeker iets presteert, dat voor de ge-· 
meente in haar geheel van belang is, het
geen ook zal moeten blijken uit finan-. 
ciële bijdragen' van uit de burgerij. Ook 
uit Uw woorden, M. de V., gesproken ter· 
gelegenheid V'B.n het Nieuwe Jaar, heb ik 
gemeend zulk een· geluid te beluisteren, 
toen U het had over de subsidiëring van 
de V.V.V. · 

En wij zouden gaarne zien, dat meer 
gelet wordt op verstérking zonodig, van 
de positie van bestaande kunstinstellin
gen, welke een gevestigde· naam in Den 
Haag hebben en de faam van onze stad 
als cultureel centrum reeds jarenlang 
verbreiden dan dat steun wordt verleend 
aan nieuwe, dikwijls door anderen buiten 
onze stad in het leven geroepen éombina
ties, welke nog niet hun reden van be
staan hebben bewezen. 

Mocht ik in het begin van mijn betoog 
waardering uitspreken over de meer over
zichtelijke opzet van de algemene toelich
ting, waardoor het beleid van B. en W. 
duidelijker naar voren komt, het moet 
mij toch van het hart, dat de opmerking 
van verschillende leden, die betreuren 
dat met de voorbereiding van belangrijke 

en urgente vraagstukken zo lange tijd ge
moeid is ook m.i. gegrond is. 

In de loop van deze begrotingsbehan
deling zal telkens blijken, dat zeer be
langrijke problemen binnen afzienbare 
tijd of eerlang enz. aan de Raad zullen 
worden voorgelegd ter behandeling. Dit 
weet de Raad dan tenminste ! En het is 
gelukkig, dat bij de nadering van een be
grotingsbehandeling zovele oude zaken 
afgehandeld worden. 

Mijn bezwaar is echter, dat de Raad te 
weinig op de hoogte wordt gehouden van 
de stand van zaken en ik zou daarom 
willen vragen, om ook eens per jaar op 
de lijst van onafgedane stukken in het 
kort te vermelden, wanneer de afdoening 
verwacht kan worden. 

Een aangelegenheid van zeer groot be
lang voor onze gemeente, het voorstel tot 
grenswijziging, zal nu in de eerstkomen
de maanden wel in behandeling komen, 
zodat ik thans hierop niet zal ingaan. 
Wel zou ik gaarne vernemen, wanneer 
de behandeling in de raad zal plaatsvin
den. 

Daar over de burgerschaps- en wijkge
dachte een ander lid van onze fractie zal 
spreken, wil ik thans nog enige opmer
kingen van financiële aard maken. 

Evenals vorig jaar heeft een nota van 
wijziging een belangrijke verandering ten 
goede gebracht in de begrotingspositie, 
welke eerst veel zorg baarde. 

Gaarne zal ik echter vernemen, waar
om de raad eerst donderdag j.l. deze nota, 
die reeds aangekondigd was in de memo
rie van antwoord heeft ontvangen. Deze 
nota Is een der eerste "dagen van deze 
maand In de commissie voor de gemeen
tefinanciën behandeld. De raad heeft deze 
nota echter nauwelijks kunnen bestude
ren. Zij bevat genoeg belangrijke punten, 
welke een bespreking in de fracties nodig 
maken. 

Reeds vorig jaar moest ik wijzen op 
een overladen programma dat de raads
leden voorgezet pleegt . te . worden vlak 
vóór een nu eenmaal tijdrovende begro
tingsbehandeling en thans moet ik we- · 
derom een dergelijk feit signaleren. 
· Een gedegen voorbereidh1g .van de be
handeling van de beg~~Ung acllt ik . ech~ 
ter van belang, daar mÈn:i zich slechts aan 
de hand van de begroting een goed in
zicht kan verschaffen over de financiële 
positie van de gemeente. 

Wederom kan men zijn vreugde uit
spreken over het feit, dat de begroting 
voor 1956 sluitend gemaakt kon worden, 
ook ditmaal dank zij batige saldi van 
vorige dienstjaren . 

Toch zou ik de vraag willen stellen, of 
het opstellen van een begroting met een 
dergelijk groot tekort, dat toch eigenlijk 
overdreven is geweest, wel juist geacht 
moet worden. 

En nu. kunnen we het hier allen over 
eens zijn, dat de kern van alle moei
lijkheden is de financiële verhouding .tus
sen Rijk en gemeenten, welke de gemeen
ten geen zeggenschap over het gemeente
fonds toestaat. 

En ik zou B. en W. in dit verband wil
len vragen, of zij wellicht in samenwer
king met andere grote gemeenten een 
mogelijkheid zien bij hoger hand te be
reiken, dat een wijziging van de be
heersvorm van het Gemeentefonds in 
ernstige overweging wordt genomen. 

Gevaar bii beoordeling 
financiële toestand 

Gezien echter de huidige verhouding, 
waarin de gemeenten steeds om uitke
ringen moeten vragen aan de Rijksover• 
beid, komt het mij niet gewenst voor, 
dat daar de indruk zou kunnen worden 
gevestigd, als zou de financiële toestand 
van 's-Gravenhage altijd wel meevallen. 
Dit lijkt mij te gevaarlijker, nu de uit
ikeringen voor Den Haag toch al sterk 
achterblijven bij die voor Amsterdam en 
Rotterdam. 

Is het nu wel gewenst, dat men in 
september 1955 een begroting indient 
met een tekort van f 13.400.000,- en dan 
in december 1955 aankomt met de overi
gens verheugende mèdedeling. dat een 
sluitende begroting is verkregen? 

Gaarna zal ik vernemen, wanneer be
kend was, dat er nog een bedrag van 
f 5.037.186,90 resteerde van de batige 
saldi van vorige jaren en zo dit in Sep
tember 1955 reeds bekend was, waarom 
hiermede dan geen rekening gehouden 
werd bij de opstelling van de begroting: 

Wanneer aangenomen kan worden, dat 

over vorige dienstjaren zulke batigje sal
di zullen overblijven, dat tegenwtllers 
opgevangen kunnen worden, dan mw ik 
er voor voelen, hiervan reeds medeëlèling 
te doen bij de indiening van de begro
ting. De Raad krijgt dan een. beter in- • 
zicht in de overigens ingewikkelde :ma• 
terie, wel'ke b.v. blijkt uit het volaende. 

Het is toch eigenlijk niet te begliÜpen, 
noch te aanvaarden, dat de kostea 1VaD 
een salarisverhoging en een t:.g. demivel-: 
lering van bepaalde salarissen, lbeide 
maatregelen voor het gehele land .gel-; 
dend en aan alle gemeenten voorge
schreven, slechts voor een deel wmden-
gedekt uit het Gemeentefonds. -

Als ik in het voorgaande bCZWcllren: 
heb ingebracht tegen een indiening .van' 
een begroting met een ongedekt tekort.' 
dat blijkt wel degelijk gedekt te kunnen 
worden. betekent dit niet, dat ik rtieze,· 
wethouder persoonlijk een verwijt .wn 
ma1ken, . doch dan is het een zakelijke 
critiek op een reeds jaren gevolgde · be
grotingstechniek, welke naar mijn roor-· 
deel bezwaren met zich brengt, nie!t al· 
leen met het oog op ·de finan~iële 1ver-' 
houding tussen het Rijk en de gemeeate, 
doch ook uit een oogpunt van een •oede 
voorlichting aan de burgerij. 

Hoe kan deze zich nu een goed denk-. 
beeld vormeh van de begrotingspositie; 
van onze gemeente op grond van Eulke 
afwijkende mededelingen dienaanpan• 
de? Een zeer duidelijk overzicht i.Dralke 
de uitkeringen aan en lasten van ,ver· 
~hillende grote gemeenten in de lJ.ees
kamer ter inzage gelegd, geeft m. i. een 
zo duidelijk beeld, dat ik de toezemding 
daarvan aan de raadsleden moge ;aan-· 
bevelen. Uit dit overzicht is mij o.a. ge:. 
bleken, dat de uitkeringen uit het •Ge
meentefonds per inwoner in Amsteardam 
f 135,15,- in Rotterdam f 157,86 ea. ia 
's-Gravenhage slechts f 100,49 ~n. 
Dit is gezien de omstandigheid, dat 150,1 
pCt. van de inkomsten van de~ ge
meent~ , uit het Gemeentefonds komen,:. 
wel een belangrijk gegeven. ~ 

·En is het voor de burgers niet interes
sant om te weten, dat de opbrengst .van. 
heffingen en retributies per inwoner m 

· de drie genoemde gemeenten 011der-, 
·scheidenlijk bedragen f 37.38, f 26,9:1 en 
f 36,23, terwijl de bedrijfswinsten Olllder
scheidenlijk f 7,65, f 8,09 en f 10,73 per 
inwoner opbrengen. 

Een en ander heeft tot gevolg:, dat 
's-Gravenhage met f 46,96 per inwmner 
uit deze twee inkomstenposten :BOwel 
Amsterdam met f 45,03, als Rottelrdam 
met f 35,06 overtreft. 

Als men daarenboven weet, dat cle na• 
delige saldi van de hoofdstukken n ·t.m. 
VI, VIII en IX f 161,74 per inwoner In 
Amsterdam, f 153.51 in Rotterdam en 
f 141,36 in 's-Gravenhage bedragen, d~n 
geloof ik dat de vraag gerechtvaaartligd ~ 
is, verlaging van de heffing en relbribu- · 
ties in overweging te nemen. 

Het vorigfit jaar vroeg i'k reeds een. 
voor het begrotingsjaar geldend urgen
tieplan voor grote bouwwerken, dalt te
gelijk met de begroting kan w!lll'den · 
vastgesteld. 

Nu enerzijds een zo overzichtelijk rmo- · 
gelijke begroting gewenst is en amder•' 
zijds de waarde van het nog tot 195!» .gel
dende investeringsplan door de vele . be· 
perkende bepalingen ten aanzien VlPJil de 
uitvoering van bouwwerken sterk -.ver· • 
minderd is blijf ik aandringen op .een 
overzicht v'an die werken, waarvom- in :: 
dit ja'ar investeringen gedaan zruUell ~ 
moeten worden. · ~ 

Ik vlei mij met de hoop, dat het <Col- , 
lege deze stap ook nog zal willea ne• : 
men, nu het reeds heeft afgezien Vlllln,de' 
aanbieding van een nieuw vijfjareJDililan, · 
zoals blijkt uit de mededeling lUllil de : 
raad van 11 dezer. 

Ook bij het aanvragen van de ~ · 
Rijksgoedkeuringen <voor de uitvoering.,, 
van deze werken, zal het náar mijn :me.;~. 
ning voor het dagelijks gemeentebelrtuu~}, 
een ruggesteun zijn te kunnen venMijze~;· 
naar een plrm van werken, welke .1loor;, 
de gemeenteraad als dring~n~ w.arde_n; 
beschouwd, ook gezien de hmd1ge moel·:· 
lijke omstandigheden op het gebied! van: 
het bouwen. 

Gaarne eindig ik· deze algemene be-, 
schouwingen met de verklaring daJI; onze . 
fractie met alle zakelijke critiek, welkei 
zij meent te moeten uiten in het belang: 
van deze stad en haar bevolking, waar-.: 
dering heeft voor de wijze, waarop het:· 
College van B. en W. aandacht \Wijdt;• 
aan de versteviging van de positie van;' 
de derde stad van ons land". ·li 
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Finsterwolde een 
Russische enclave in 
het vrije Nederland 

(Zie pag. 4) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

ONS STREVEN EN ONZE NAAM 
* * IR ons artikel van 14 januari, gewijd aan 
* "Het liberalisme en de maatschappelijke 

evolutie", hebben we er reeds de aandacht op ge
vestigd, dat de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie 
van de K.V.P., mr. G. C. J. D. Kropman, een bij
zondere - zij het dan kritische - belangstelling 
heeft voor de V.V.D. 

:Wij hebben toen nog eens aandacht gewijd aan 
een vroegere (in 1954 gevoerde) discussie tussen 
prof. Molenaar en hem, waarbij onze geestverwant 
de heer Kropman wist te brengen tot een zeer waar
devolle erkenning omtrent de liberale werkgevers. 
En niet alleen die van heden, maar, óók die uit het 
"liberale verleden". 

Werkgevers, bij wie voor die tijd en in dat 
kader ideale toestanden bestonde~ (zoals mr. 
Kropman het uitdrukte) vergeleken bij die, welke zo 
omstreeks de tijd van de enquête 1886 bij menige 
rooms-katholieke werkgever werden aangetroffen. 

We kondigden daarin tevens aan, dat we nog 
nader zouden terugkomen op de belangstelling, 
welke de heer Kropman ook bij de jongste alge
mene politieke beschouwingen wederom aan de 
V.V.D. heeft gewijd. 

* * * 
~Die belangstelling van de heer Kropman richt-

te zich nu ten dele op dat gedeelte van de 
belangrijke rede, welke onze fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, prof. Oud,'bij de algemene politieke 
beschouwingen in die Kamer had gehouden, dat 
gewijd was aan ~e geestelijke vrijheid. 

Prof. Oud heeft daarin o.a. gesteld, dat wie libe
raal is, daarbij zal aanvaarden, dat alle geestelijke 
stromingen binnen de grenzen, door de openbare 
orde gesteld, vrijheid van beweging moet worden 
verzekerd en dat, wie daartoe niet bereid is, in de 
liberale partij niet thuis hoort. 

Als eerste criterium voor de bepaling van het 
begrip "openbare orde" gaf de heer Oud daarbij aan 
"de algemene normen der beschaving". · 

Mr. Kropman is nu in de Eerste Kamer o.a. in
gegaan op de vraag of de "algemene normen der 
beschaving" wel een voldoende vaststaand begrip 
vormen. En vastknopend aarl de aankondiging van 
de heer Oud, dat hij zijn best zou doen, bij de ko
mende v&kiezingsstrij d vóór alles in het volle licht 
te stellen de beginselen, die zijn vrienden en hem 
verenigen, sprak de heer Kwpman de wens uit, dat 
de kiezers bij die gelegenheid niet alleen zou wor
den duidelijk gemaakt: dit zijn onze beginselen, 
maar ook: dit zijn de con se q u en fi es van onze 
beginselen. · 

Op dat punt kunnen we de heer Kropman zon
der aarzeling geruststellen. Dat zullèn we zeker -
en gaarne - doen. En als een dier consequenties 
zullen we dan stellig aanvoeren, dat onze fracties 
in beide Kamers het ontwerp Crematiewet hebben 
bestreden en haar stem daaraan niet hebben ge
geven. 
· Het opkomen tegen de daarin gelegen beperking 
van de geestelijke vrijheid en tegen de discriminatie 
jegens de voorstanders van crematie, welke dit ont
werp inhield, was één dier consequenties, die wij 
tegenover de kiezers zeker niet zullen venwij gen! 
. Voor het overige zal de heer Oud zelf, wanneer 

hij dat nodig acht, zeker ~og alle gelegenheid heb
ben, hetzij in ons blad, hetzij in openbare ver
gaderingen op enkele punten in het betoog van de 
heer Krot>man in te gaan. 

* * * . 

Er is echter nog iets anders. De heer Kropman 
· heeft ook belangstelling getoond voor de 

naam van onze partij. Waarom - daar kwam zijn 
vraag op neer - dat .,nietszeggende": ., Volkspartij 

L •·- ,· 

voor V rijbeid en Democratie" ? Waarom niet een
voudig: "Liberale Partij" en is dat soms op elec
torale gronden geschied? 

Ook hierop willen we de heer Kropman gaarne 
antwoorden. -

Toen, in 1946, ,de "Partij van de Vrijheid", de 
voormalige vrijzinnig-democraten, die de "groep
Oud" vormden en een aantal (vrijzinnige) "politiek 
daklozen", strevend naar de eenheid van alle poli
tiek-vrijzinnigen, elkander vonden in een gezamen
lijk program, druktep. de woorden "Vrijheid" en 
"Democratie'' voor toen, voor nu en voor de ver
dere toekomst precies uit, wat kan worden gezien 
als de voornaamste componenten van geheel ons 
streven. 

Dat streven is immers om, op de basis van de in 
ons land door Thorbecke gevestigde staatkundige 

De bijzondere - zij het kritische - be
langstelling, welke de voorziHer van d~ 

Eerste-Kamerfractie van de K.V.P., mr. G. 
C. J. D. Kropman, telkenmale voor de 
V.V.D. toont, heeft ons aanleiding gegeven, 
hierbij, in aansluiting aan ons artikel van 
14 januari, nogmaals enige aandacht te 
schenken aan een enkel punt uit diens be
schouwingen. 

democratie, een samenleving op te bouwen, waarvan 
vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale gerechtig
heid de fundamenten vormen. 

Het liber a 1 e karakter van. de V.V.D. is echter 
nimmer onder stoden of banken gestoken. In tegen
deel: in de grote rede, welke de heer Oud op de op
richtingsvergadering van 24 februari 1948 hield, 
greep deze als het ware over de jaren van scheiding 
der vrijzinnigen heen en wees hij Thorbecke aan 
als de geestelijke vader van liberalen en vrijzinnig
democraten beide. 

Het liberalisme van Thorbecke is de drager ge
weest van de vooruitgang en zulk een liberalisme 
streeft ook de V.V.D. na. Daarom is voor iedere 
V.V.D.-er de aanduiding "liberaal" niet iets,. dat hij 
verdoezelt, maar die hij met zich draagt als een 
erenaam, welke hem zowel in zijn persoonlijk leven 
als in groepsverband hoge verplichtingen oplegt. 

* * * 

En tenslotte dan de aanduiding: "Volkspartij". 
We kunnen daarvoor verwijzen naar enige 

passages uit de redevoering, welke wijlen prof. dr. 
Anton van Gijn als voorzitter van de toenmalige 
Tweede-Kamerfractie van de Liberale Staatspartij 
"De V rijheidsbond", op 16 november 1927 in de 
Kamer heeft gehouden. 

De antirevolutionair mr Th. Heemskerk had als 
middel om de (christelijke) coalitie aan te bevelen, 
de weg gekozen om de in de Kamer vertegenwoor
digde partijen in te delen in twee groepen: volks
partijen en niet-volkspartijen. En daar hij zulks ·voor 
zijn betoog nodig had, had de heer Heemskerk "met 
zijn gewone vrijmoedigheid" (zoals prof. Van Gijn 
het uitdrukte) de drie grote partij en, die ter rechter
zijde zijn gezeten, als volkspartijen en de overigen 
als niet-volkspartijen aangeduid. 

Hij was, zo voegde prof. Van Gijn daaraan toe, 
wel zo vriendelijk, erbij te zeggen, dat mijn partij 
en de vrijzinnig-democratische ons ondanks geen 

volkspartijen zijn; zij willen wel, maar zij zijn het 
niet, io zei de heer Heemskerk. 

Het antwoord van prof. Van Gijn - en daar
mede besluiten we voor deze week weer - is be
langwekkend en geeft, naar het ons voorkomt, voor 
het begrip "volkspartij" nog altijd het juiste cri-

, terium aan. 

* * * 

Prof Van Gijn zei: · -
"Wat hier het onderscheid is tussen die par

tijen ter rechterzijde en die beide genoemde ter 
linkerzij de (de liberale en de vrijzinnig-democrati
sche), is mij niet duidelijk. Mij dunkt, volkspartijen 
zijn alle partijen, die de belangen van het gehele 
volk als eenheid behartigen willen en die zulks 
willen doen op een wijze, waarbij iedere burger zich 
kan aansluiten, als hij de levensopv.atting heeft, die 
eraan ten grondslag ligt. 

De heer Heemskerk noemt volkspartijen: partijea, 
waarbij lieden uit alle kringen der maatschappij, in 
het bijzonder ook arbeiders, zijn aangesloten. Als 
dat het criterium is voor de onderscheiding, dan 
lijkt mij zijn uitlating over onze partij en de vrij
zinnig-democratische geheel onjuist. 

Het is mogelijk, dat er percent;gewijze iets min-
der arbeiders zijn aangesloten dan bij de zijne ..... . 
Maar het criterium is niet juist. Niet het succes, dat 
de wil om alle groepen der bevolking tot zich te 
trekken heeft, maar de wil zelf van dat doen be
heerst de zaak. 

Al was er pij ee~ ver~iezing geen enkele arbeider, 
die op de libera:te lijs"t stèmde, dan zóuden wij toch 
een volkspartij blijven, omdat onze beginselen, ons 
programma, het mogelijk maken, dat mensen uit alle 
maatschappelijke groepen zich aansluiten tot behar
tiging van aller belangen in hun geest. 

Al spreekt ons programma op meer dan één 
plaats van bijzondere zorg voor de zwakkeren, we 
denken er niet aan om een speciale groëp der be
volking te organiseren, gelijk het program van de 
S.D.A.P. zulks doet ten aanzien van het proleta
riaat''. 

Volksfront je spelen 

De Communistische Partij Nederland wil het 
eens weer in de politiek over een andere 

boeg gooien. Moskou schijnt voor de communisti
sche partijen in Europa een frontverandering te 
hebben· bevolen. 

Dit blijkt niet alleen in Frankrijk, waar de com
munisten zich uitsloven om o.m. met de socialisten 
een volksfrontregering te vormen, ook in ons land 
zijn door de C.P.N. reeds dergelijke voorstellen ge
daan, die hierop neerkomen, dat de C.P.N. met de 
P.v.d.A. en de V. V.D.(!) een regering zou moeten 
vormen na de a.s. Kamerverkiezingen. 

Dit streven geldt echter niet alleen voor de poli
tiek, ook in de nkbeweging wordt thans een 

. dergelijk streven wa.trgenomen. 
Zo heeft de voorzitter van de communistische 

vakbeweging (E.V.C.), de heer Reuter, op een dezer 
dagen te Amsterdam gehouden congres gesproken 
over de bevordering van de "eenheid van actie van 
N.V.V.-ers en E.V.C.-ers" . 

Men ziet het trekken van de parallel. 
Veel heeft het overigens niet om het lijf, omdat 

zelfs de communisten niet in de verwezenlijking van. 
een dergelijke samenwerking kunnen geloven. Maar 
bevel is nu eenmaal bevel. 

Het blijft evenwel onbegrijpelijk hoe de Neder
landse communisten op een dergelijke dwaze wijze 
overstag kunnen gaan. Er zit wat men noemt geen 
haalbare kaart in en dus zullen wij het na kennis
neming van bovengenoemde feiten maar laten voot: 
wat het is. 
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PROF. OUD KOMT . OP VOOR 
DW A·ZE ZELFDOENERS'' 

,,DIE 

Boeiend betoog in een bijee!fkomst georganiseerd door de 
middenstandscommissie van de Jl. Jl. D. te Rotterdam 

Aan een koffiemaaltijd, georganiseerd door de middenstandscommissie uit de af
tleling KoUerdam, heeft prof. mr. P. J. Oud woensdag jJ. gesproken over de V.V.D. 

ea de middenstand. 

vergeten, dát we hebber.. te doen met 
de verscheidenheid van het leven, die 
er, naar een ander woord van Thor
becke, juist de grote rijkdom aan geeft. 

De voor:dtter, de heer C v. d. Linden, ·zei in zijn openingswoord verheug~ te zijn 
ewr de opkomst van wat hij noemde de betere middenstand. Hij merkte op, dat we 
ln Rotterdam. een goede middenstandsvereniging hebben, die vrij is van politiek en 
dat naar sprekers mening moet blijven. 

Spr. wijdde vervolgens aandacht aan 
de dienende taak van de. middenstand, 
die ook in de bekende middenstands
nota wordt besproken, en legde er na
druk op, dat de middenstander naast de 
zorg voor zich en zijn gezin, de prikkel 
moet gevoelen ook het publiek te die
nen. Trouwens als hij dat laatste niet 
doet, dan gaat - dat is een doodeen
voudige wijsheid - zijn zaak te gronde. 

Vandaar, dat in de V.V.D. een middenstandscommissie is gevormd, die zich o.m. 
keert tegen de oprichting van een middenstandspartij, waarvan zo nu en dan, vooral 
tegen komende verkiezingen, sprake is. 

Middenstandscommissies zijn met goedkeuring van de V.V .D. tG& stand gekomen in 
yele plaatsen, waardoor een middenstandsblok is gevormd, dat van belang is voor 
partij èn middenstand. En juist in dat publiek is de ver

scheidenheid van wensen groot. Deze 
verscheidenheid der wensen. brengt mee 
dat de middenstand zeer geschakeerd is 
en dit brengt weer mee de moeilijkheid 
van organisatie van de middenstand. 

, Er zijn tal van specifieke middenstandskwesties, die de nodige studie en bespre
kingen vragen, zoals bijv. deze: Wat zal de middenstand doen, indien er een vijfdagen
week .zou komen en wat zouden van zulk een hervorming de gevolgen zijn voor het 
bedrijfsleven? 

. Voorts zijn er belastingproblemen voor 
de zelfstandigen, met als kern de vraag, 
of er voor hen meer aftrek moet zijn dan 
voor de werknemers. Met opzet is van de 
agenda van deze middag een kwestie als 
die van de winkelsluiting afgehouden. 
Men wil een middenstandsblok, dat zich 
dieper in de materie begeeft en dat ook 
een adviserend lichaam kan zijn voor ver
tegenwoordigers van de partij in raad en 
k.amer van koophandel. 

Prof. Oud, aanknopend bij wat de heer 
Van der Linden had gezegd over de vor
ming van een speciale -partij ter behar
~~ing van de belangen van de midden
stand, was van oordeel, dat zulk een po
tirig altijd moet uitlopen op een volsla-
gen mislukking. . 

We hebben dat ·lneermalen gezien aan 
vertegenwoordigers als indertijd Floris 
Vos en aan de specüieke 'lrertegenwoor
digers voor landbouwbelangen. Als een
ling zijn ze in de Kamer volkomen hul
peloos. In de eerste plaats omdat andere 
:(racties afwijzend tegenover zulke kamer
leden staan. 

· Bovendien is poliüek een vak, dat men 
leren moet en dat men het beste leert, 
als men behoort tot een bepaalde groe
pering in de Kamer. Voorts heeft men, 
wanneer men spreekt als lid van zulk 
eeD: groep ook uiteraard veel meer ge
zag. Gemakkelijk is het overigens niet 
als behartiger van de specifieke belan
Jen van één groep uit de maatschappij in 
de Kamer te komen; enkele tienduizen
den stemmen zijn daarvoor toch altijd 
nodig; het zijn er thans wel ongeveer 
50.000. 

Wie politiek "wil voeren, moet dit doen 
op grond van een beginsel. En een van 
de beginselen van de V.V.D. is het be
vorderen van zelfstandige krachten in de 
samenleving, zoals Thorbecke het al heeft 
gezegd. 

Dit is zeker een beginsel, waarmee de 
middenstand - speciaal de hlmdeldrij
yende en industriële middenstand - bet 
volkomen eens kan zijn. · 

Liberale eontra 
3ocialistische opvattinl{en 

Daar ligt wel een kenmerkend ver
ecbil tussen de liberale en de socialis
tische opvattingen. Het socialisme moge 
veel veranderd 21ijn, socialisatie is nog 
altijd een van zijn principes. 

De liberaal staat dus heel anders te
genover de ontwikkeling van de maat-
80happij als de socialist. Het socialisme 
stamt immers uit het marxisme. Marx 
had zijn eigen kijk op de ontwikkeling 
van de maatschappij. --ij toch zag het 
110, dat het kleine bedrijf en het mid
denbedrijf langzamerhand uit de maat
schappij zouden verdwijnen .. Er zouden 
dus alleen overblijven de grote bedrijven 
en de werknemers. De grote bedrijven 
zouden gemakkelijk zijn over te nemen 
door de overheid. 

Maatregelen, die deze ontwikkeling 
zouden bélemmeren, \•'aren dus on
vruchtbaar voor de volgers van Marx, 
want de ~ang van de ontwikkeling 
.stond nu eenmaai vast. 

De liberalen gaan van heel andere be
ginselen uit; zij zien het grote belang 
van de vr~e bedrijfsuitoefening in, 
waarnaast de overheid wel een leidende 
taak heeft, doch die ten doei moet heb
ben bevordering van de vrije bedrijfs
Uitoefening. 

Prof. Oud hield voorts een beschou
wing over de noodzakelijkheid van }ei
ding door de overheid in het distri'bu
tieproèes gedurende de jaren van de 
beide wereldoorlogen, toen ook nog van 
twee kanten kritiek op de overheids
leiding werd geleverd. De kritiek kwam 
zowel van hen, die van oordeel waren 
dat de overheid te weinig, als van hen, 
die vonden, dat de overheid te diep in
greep. Na de eerste oorlog is er in 1919 
een uitvoerig socialisatiedebat geweest, 
waarin de vooraanstaande en bekwa
me socialist_ Van der Waerden een ver
gelijking trok tussen het aantal post
kantoren en het aantal sigarenwinkels 
te Amsterdam. 

Van de eerste bedrijven waren er 
misschien 20, van de laatste zeker 1200. 
Als men nu beweert, dat men deze din
gen uit het oogpunt van efficiency moet 
zien, dan kan men zeggen, dat er nog 
heel wat te vereenvoudigen is. 

Maar mr Dresselhuys, de Noordvoer
der van de vrije liberalen in de Kamer, 
maakte deze voorstelling van zaken 
ridicuul door te zeggen: ,.Als we een 
centrale klerenfabriek maakten en alle 
mannen een zelfde pilopak leverden en 
de vrouwen ook, zou er dan geen op
stand van de vrouwen ·ntstaan?'• 

Zo eenvoudig als de. heer Van der 
Waerden het voorstelde is de zaak even
wel niet. We hebben ons niet alleen af 
te vragen, hoe men de dingen goedko
per kan maken, maar we moeten niet 

De organisatie van de arbeiders was 
jaren geleden daartegenover gem kke
Iijk. Zij als de ecenomisch zwakken van 
toen hadden een gemeensch-npelijk be
lang. Thans is de arbeider niet meer 
de economisch zwakke. Niemand van 
ons, aldus prof. Oud, zou tegen die po
sitieverbetering willen agere!l. Trou
wens dat zou ook onmogelijk zijn. 

Tegen de k_lassenstrijd 
Maar de liberalen willen in bun poli

tiek beleid altijd het belang van het ge
hele volk voor ogen houden en niet van 
een bepaalde groep. Hier ligt al weer 
een tegenstelling tot de socialisten, die 
zich op het standpunt van de klassen
strijd plaatsten en in hun naam uitdruk
ten, dat ze alleen een bepaalde groep, 
die der arbeiders. dienden. 

Heeft de ontwikkeling. van de maat
sehappij ons doen zien, 'dat er van ·een 
verdwijnen van de middenstand geen 
sprake is, we zien zelfs allerlei nieuwe 
vormen van bedrijven ontstaan. 

De liberalen hebben altijd bezwaren 
gehad tegen de verdeling van de maat
schappij in klassen. Mogen velen in de 
P.v.d.A. de !klassenstrijd over boord heb
ben gegooid, er is nog aLtijd iets blijven 
hangen van de oude gedachtengang. 

Men ziet maar naar wat de beer Hof
stra heeft gezegd bij het jubileum van 
het N.V.V., toen hU het over "die dwaze 
zelfdoeners" had en men zie ook naar 
de Engelse labourminister Shinwell, wie 

DEZE BURGER 
zou - éérlijk - niet graag minister Luns willen zijn. Niet omdat ilc: 
minister van Buitenlandse Zaken, zells Zonder Portefeuille, niet een ten 
minste zo eerhaar beroep vind als stukjesschrijver en niet omdat ik, naar 
aiie plaatjes in aiie lc:ranten te oordelen, äe heer Luns niet een zeker zo 
keurig voorkomen vind hebben als schrijver dezes - maar ilc: bedoel dat 
ik hèm niet graag had willen zijn in Gen è v e. 

Nièt omdat de zaak daar mis-gelopen is - want, tjonge tjonge, man, 
man, - wat is er in mijn leven aiiemaal niet misgelopen. En wat loopt 
er in elk mensenleven, van de wieg fot het graf, niet allemaal mis. 
Dèsillusie beh66rt hij de mens. Zou er één sterveling op aarde zijn, die 
zijn portie ontgoochelingen niet gehad heeh? 

Neen, niet omdat het misgelopen is in Genève is het, dat ik niet graag 
de heer Luns zou willen zijn. Maar omdat hij het (nèt zo goed als de 
kolenboer, de groenteman en ik-zei-de-gek) vooruit WIS T. Omdat hij, 
met een bJij glimlachje in het vliegtuig stappende, er z e k er van was, 
dat het resultaat van aiie te houden besprekingen, van nul en gener 
waarde zou zijn. Niemand die mij verteilen kan dat de heer mi.nister 
dommer zou zijn dan welke redelijk-rèdenerende eenvoudige, on-exceiiente 
staatsburger ook. 

,Dat lijkt mij een van de akeligste en meest troosteloze consequenties 
van het hoge ambt: iets te moeten gaan doen, aan iets dagen te gaan 
besteden, over iets uren en vellen papier vol te praten, waar je, vóór je 
één stap verzet en één woord geuit hebt, zeker van weet dat het niet het 
geringste resultaat zal afwerpen. 

Iedereen die lid van de menselijke samenleving is, moel wel eens ie t s 
zeggen of doen, waarvan hij bij voorbaat weet, dat het totaal geen effect 
zal hebben. Dat is nu eenmaal aan de menselijke maatschappij inhaerent. 
Maar niet zó. Niet zo nadrukkelijk. Niet zo langdurig. Niet met de nood
zakelijkheid van al-maar een houding te moeten aannemen en een gezicht 
te moeten trekken of je er zelf aan gelooft, terwijl je er evenmin een woord 
van gelooft als welk normaal mens ook. 

Ik spot er niet mee. Ik maak er geen grapje over. Ik, vind het tragisch . 
Voor de minister persoonlijk, maar meer' nog. voor de mensheid, die al 
maar door, al maar door, de onwaarachtigheid als noodzakelijk onderdeel 
van het grote spel der belangen voorgeschoteld krijgt. 

Neen, liever dan de heer Luns, ben en blijf ik 
DEZE BURGER 

de belangen van anderen dan de aril!M
ders immers "geen lor konden sche1el1~. 

Hoe de V.V.D. staat tegenover de wn
wikkeling van de samenleving blijkt ruit 
haar aanduiden als Volkspartij, die \be
tekent dat zij, voor zover dit door ptóli
tieke middelen is te bereiken, zoekt naar 
de harmonie van de belangen der Wll'· 
schillende groepen in onze samenlevilllg. 

Doch naast de overheidsmaatregelemiis 
er de zelfstandige verantwoordelljkbèid 
van de mens, en deze is onmisbaar. Wie 
alles van vadertje staat of moedertje ge
meente wil maakt de mens tot een cm
mo"ldige. 

Het is maar de vraag: Waar ligt <ile 
grens? 

Natuurlijk moet de staat de zwaklke 
helpen. Niemand van ons wil het ande!'S. 
Het is de taak van de overheid ellende 
en gebrek zo goed mogelijk te bestrijden. 
Gaat men echter daarin te ver, dan Wl
dermijnt men het persoonlijke verant
woordelijkheidsbesef en wanneer men .Uit 
doet, ondermijnt men de drijfkracht iin 
onze maatschappij. 

Juist in de middenstand komt <lat 
zelfstandige verantwoordelijkheidsbesef 
zo sterk tot uiting. Wanneer men een 
beleid voert dat rekening houden wil 
met het verdwijnen van de middenstamd 
dan haalt men niet uit het Nederlandse 
volk wat er uit te halen is. 

Spr. wekte de middenstand op de 1lf
kerigheid van de. politiek te laten varen. 
zich te organiEeren in de partij en rop 
deze wijze invloed· te oefenen in de ve:
tegenwoordigende lichamen. Er is sleclhts 
één directe vertegenwoordiger van rde 
middenstand in de groep van de V.VJD. 
in de Kamer, al moet direct worden 
vastgesteld, dat ook de andere fraetie
leden van de V.V.D. voor de midden
stand grote belangstelling hebben. 

Spr. juichte de vorming van mid~:· 
standscommissies in de V.V.D. toe. BQ 
ziet de V.V.D. als de partij, die krachtens 
baar beginsel de belangen van de miid
denstand bevordert. Spr. heeft het geV<Oèl, 
dat de middenstand zelf dat meer .en 
meer gaat inzien. Het zal voor de mid
denstander niet altijd gemakkelijk zijn 
zich tot de V.V.D. te bekennen, maar laat 
men beseffen, dat de liberalen de juiSte 
weg voor de middenstand wijzen. En 
dat onze maatschappij op de weg v.an 
het dirigisme niet verder moet gaan. 

Uit het opwekkende slotwoord van de 
heer Van der Linden halen we nog aan, 
dat de liberalen aan de verkregen ..el-, 
vaart van de arbeiders geenszins willlen 
tornen. Doch tussen kapitaal en arbeid 
moet de middenstand een kracht blijftm, 
die voor rust in dé staat van grote bete
kenis is. Spr. stelde verdere bijeenkom
sten van de middenstand in de V.V.D_ in 
het vooruitzicht, waarop o.a. over bet ibe
lastingvraagstuk een specialist als mr. 
Van Leeuwen. het Kamerlid. zou kuDDen 
worden uitgenodigd en waarop ook an
dere kwesties als bijv. het cadeaustei!Hll 
onder de loep zullen worden genome~~.. 

1USSEN KAPITALISME EN 
SOCIALISME 

•... Tussen kapitalisme en socialisme is, 
hoeveel kwaad van het eerste met ibet 
volste recht te zeggen is, althans één 111Cr
schil, dit, dat men van een "kapitalisti
sche" maatschappij enigermate weet )loe 
zij functioneert, omtr.ent een "socialit!ti
sche" zonder hulp van fantasie zich wei
nig zeggen laat. Men kan ze, als men dit · 
wil dus behoorlijk of onbehoorlijk flat
ter~n. Ook, als men dit wil, deflatteren. 
Het een is zo min strikt te weerleggen. 
als het ander, maar objectieve waarde 
beeft het niet. Hier enige zekerheid aan
wezig te achten getuigt niet van histo
risch inzicht, hetwelk integendeel leert. 
dat de geschiedenis een voortdurende in,;, 
congruensie doet zien van het bedoelde 
en bet bereikte. ,,Heterogonie der 
Zwecke" noemt men dit in de weten~ 
schappelijke taal. De stem van het vro
me volk, wijzer dan rationalistisch intel
lect, had het reeds op haar wijze gezegd: 
·"de mens wikt, God beschikt" .... 

Dr. G. H. VAN SENDEN 
in ,,Het Werelddrama". 
Een beschouwing van 
cl:u.tuur en rèligie. 

''s-,0-ravenhage 1954. 
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* ~an. WEEK to.t WEEK * 
In het Kerstnummer van "De Haagse Post" is 

een verhaal verschenen, ·"De Veldprediker" ge
naamd, van de bekende vlieger-schrijver A. Viruly. 

Storm in een glas water (1) 

Het Internationale Persinstituu. t in Zürich heeft 
met haar onlangs gepubliceerd rapport over 

het al dan niet bestaan van persvrijheid in de ver
schillende landen, ook in ons land heel wat deining 
doen ontstaan. 

Deze deining werd veroorzaakt, omdat in dit 
rapport ook ons land met name werd genoemd. 

Er zijn in alle dagbladen heel wat commentaren 
los gekomen en nu de rook wat optrekt, lijkt ons 
ook de tijd geko~en de situatie eens rustig onder de 
ogett"'te zien. Dit doen wij zeer welbewust pas nu! 

De grote fout, die in vrijwel alle kanttekeningen 
aangaande deze kwestie is gemaakt, is wel, dat zij te 
snel werden neergeschreven, zonder dat. men zich 
de tijd gaf het bewuste rapport eens kalm door te 
lezen en de vermelde feiten nader te onderzoeken. 

·Inmiddels is wel zeer duidelijk komen vast te 
staan, dat de misverstanden, die het rapport heeft 
Yerwekt niet van de lucht waren. 

Er is evenwel veel klaarheid gebracht door het 
protest, dat d.e Federatie van Nederlandse Journa
listen tegen het rapport van het Persinstituut in 
Zürich heeft uitgebracht. 

Immers, door het uiten van dit protest heeft ge
noemd Persinstituut onomwonden moeten toege
ven, dat zijn rapport niet handelt over de persvrij
heid als zodanig, doch over druk op de pers van de 
zijde der autoriteiten in landen met een vrije pers. 

"Het feit, dat dergelijke gevallen (van druk) zijn 
aangehaald, betekent niet, dat de pers in het be
trokken land niet vrij is. Het betekent, dat de auto
riteiten op zekere tijdstippen gepoogd hebben haar 
vrijheid te beperken", aldus verklaart tenslotte het 
Internationale Persinstituut woordelijk. 

Welnu, met die laatste constatering zijri wij een 
heel eind verder. 

De zaak van de vrijheid is e~n hoog goed, waar
mee niet lichtvaardig mag worden omgesprongen. 
Elk gevaar, dat de vrijheid bedreigt moet zeker -wór
den onderkend en er moet met kracht tegen worden 
opgetreden. Doch anderzijds mag het ook niet zo 
zijn, dat men spoken op de weg gaat zien en aldus 
het volk gaat verontrusten, dat de d~mocratie niet 
zou zijn gewaarborgd. · 

Noch de Federatie van Nederlandse Journalisten, 
noch het Internationale Persinstituut had ons volk 
met nadruk behoeven te zeggen, dat de persvrijheid 
w e l in ons land is verzekerd. Dit wist en weet 
iedere Nederlander, die zijn ogen en oren de kost 
geeft en zijn normale verstand gebruikt: 

De aanvankelijke wilde commentaren zijn onver
antwoordelijk en nodeloos verontrustend te noemen, 
omdat zij ons volk op een volkomen onnodige wijze 
hebben l(unnen schokken. Het vervelende is, dat van 
die overdreven commentaren wel altijd iets blijft 
hangen, waardoor het gevaar ontstaat, zoals "De 
Volkskrant': zeer terecht schreef, dat een zek~re 
Poujade-geest onder de lezers wordt levend ge
houden. 

* * * 

Storm in een glas water (11) 
·n· · e zaak is overigens belangrijk ge~oeg ~m e_~ 

in deze rubriek min of meer uttvoeng btj 
stil te staan. De beginselen van onze Partij ver
oorloven dit niet alleen, doch maken dit ongetwij
feld noodzakelijk. 

Wat het rapport van het Internationale Persinsti
tuut behandelde, ging in feite om de vraag waar de 
grenzen van de vrijheid in de journalistiek ligg~n. 
Dit is geen eenvoudig vraagstuk en deze rubnek 
biedt te weinig ruimte om er te uitvoerig op in te 
gaan. 

Maar mogen wij het nog even herhalen? De be
handeling van dit zo uiterst interessante en ook 
practische probleem heeft niets, maar dan ook niets 
uitstaande met pers o n vrijheid, die hier te lande 
zou bestaan, hetgeen het Internationale Persinsti
tuut ook met nadruk verklaàrt n i e t te hebben 
willen constateren. 

De gevallen, waarop het Persinstituut voor ons 
land doelde, behandelen de grenzen ·van de vrijheid 
va11 de journalist. Zo kwam o;m. ook het verscho-

ningsrecht van de jöurnalist ter sprake en de wijze 
waarop men tot het nieuws toegelaten wordt. 

Nogmaals, wij kunnen er op deze plaats niet te 
diep op ingaan. Maar op één ding zouden wij wel 
even de aandacht willen vestigen n.l. op het feit, dat 
als men spreekt over de toelating van de pers tot het 
nieuws, er rekening moet worden gehouden met de 
vrijheid naar twee kanten. In de eerste plaats de 
vrijheid van de journalist om zich nieuws ·te ver
schaffen, maar aan de andere kant de vrijheid van 
degene, die het nieuws moet verstrekken. 

Nemen wij het geval van een misdaad. De jour
nalist moet ongetwijfeld de vrijheid hebben in dit 
geval naar het nieuws te informeren en tot de bron 
te worden toegelaten, doch anderzijds moeten 
politie en justitie de vrijheid hebben dit nieuws nog 
niet geheel los te laten als zij van oordeel zijn, dat 
het algemeen belang of de openbare zeden met 
onmiddellijke en volledige publicatie niet gediend 
zijn. 

Hetzelfde kan gelden ten aanzien van het zaken
leven, maar ook ten aanzien van de politiek van de • 
overheid. 

Wij willen hiermede slechts even aanstippen, dat 
de zaak van de persvrijheid niet zo eenvoudig ligt 
als men bij een oppervlakkige beschouwing vaak 
denkt. 

Het trekken van deze grenzen in de praktijk heeft 
met "muilkorven" niets te maken. Het feit, dat wij 

-over al deze dingen in onze dag- en weekbladen 
vrijuit kunnen schrijven, is reeds een waarborg, dat 
het er met de democratie in ons land goed voor
staat. 

Het rapport van het Internationale Persinstituut 
heeft veel storm doen opwaaien. Doch het is een 
storm in een glas water geweest, omdat er verkeerde 
en voorbarige conclusies uit zijn getrokken. 

Daartegenover willen wij echter met nadruk ver
klaren, dat wij niet door een gezapige rust in slaap 
moeten vallen. De bestudering van de grenzen der 
vrijheid is niet ·alleen op dit, doch ook op velerlei 
andere terreinen, ni'et alleen de moeite waard, doch 
zeer noodzakelijk. 

* * * 

Verboden Kerstverhaal 

De vrijheid van de pers staat de laatste tijd wel 
in het centrum van de belangstelling. 

Ook degene, die dit verhaal niet gelezen heeft, 
kan reeds vermoeden, welk een strekking dit ver
'haal heeft gehad, wetende, dat de heer Viruly een 
hartstochtelijk pacifist is. Dit is evenwel zijn goed 
recht, zoals dat ook kan worden gezegd van het 
feit, dat hij verhalen schrijft, waarin die pacifistische 
inslag duidelijk tot uitdrukking komt. Eveneens is 
het het goed recht van "De Haagse Post" dergelijke 
verhalen te publiceren. 

Wat is echter geschied? 

Op grond van het bewuste verhaal heeft "De 
Haagse Posf' de mededeling ontvangen, dat dit 
weekblad voortaan geweerd zal worden van de 
lectuurtafel van het "Protestants Centrum" van de , 
vliegbasis Twente. 

Wij aarzelen niet, deze beslissing fout te· noe
men. Principieel fout, maar ook tactisch fout. 

Wij zijn het allerminst met de heer Viruly eens. 
Gaarne nemen wij aan, dat hij te goeder trouw is 
en dat hij gedreven wordt door een groot idealisme. 
Ook geloven wij, dat hij zelf niet vermag in te zien, 
dat zijn standpunt in de praktijk tot grote teleurstel
lingen moet leiden. 

Dit alles neemt niet weg, dat een .ware demo
cratie het noodzakelijk maakt, dat hem de vrijheid 
tot schrijven wordt gegeven. 

· Het achteraf verbieden van een weekblad, waarin 
een dergelijk verhaal is verschenen, is ondemocra
tisch en dom. 

Er zijn waarlijk genoeg andere methoden om het 
gevreesde effect van Viruly's woorden ongedaan te 
maken n.l. door een afdoend verweer en een gedo
cumenteerde voorlichting op dit terrein. 

Wat thans geschiedt is ondemocratisch. Ontac
tisch is het ook, omdat men aan de woorden van 
Viruly een grotere aandacht gaat schenken. dáq 
nodig is. Anders gezegd, aldus heeft men het ver• 
haal van Viruly onder het licht der schijnwerpers 
geplaatst. 

Wat thans ten aanzien van ,,De Haagse Post" is 
gebeurd, is gewoonweg een staaltje van censuur, zij 
het dan dat de overheid hierbij niet rechtstreeks i. 
betrokken. Dit geval is erger dan alle wilde. com~ 
mentaren over de vermeende onvrijheid van de pers 
in Nederland. Hier schuilt principieel ten aanzien 
van de vrijheid in ons land een groot gevaar. 

Laten wij ons hoeden aldus niet op een hellend 
vlak te geraken. 

EEN ONJUISTHEID, DIE 
WEERLEGGING VRAAGT 
* * "De Telegraaf" schr<oef onlangs, er in het 
* algemeen niets voor te voelen, "over 

de hoofden van haar lezers heen" discussie te voeren 
met andere bladen. 

Het is een standpunt. en daarmede rekening hou
dend, ligt het ook niet in onze bedoeling in te 
gaan op haar beschouwingen naar aan~eiding van 
een publicatie van het Internationaal Persinstituut te 
Zürich en de reactie daarop van het bestuur der 
Federatie van Nederlandse Journalisten. 

Iets geheel anders echter is het, wanneer - naar 
wij gaarne aannemen onopzettelijk - een positieve 
onjuistheid wordt neergeschreven, welke ons, al
thans onze Kamerfractie, rechtstreeks raakt. 

Verscheidene lezers hebben ons gevraagd: Wat is 
· er juist van de volgende passage, voorkomend in 
een stukje van "Pasquino" in "De Telegraaf" van 
20 januari over "De persvrijheid": 

"De afstammelingen van de oude liberalen in de 
Tweede Kamer hebben zelfs de minister de korpo
raalsstok in de handen geduwd, toen er sprake was 
ván een berichtgeving omtrent een gearresteerd en 
vervolgens geverbaliseerd Kamerlid". 

Ons antwoord op die vraag luidt: Aangenomen, 
dat de schrijver daarmede de V.V.D.-fractie bedoelt, 
is daarvan n i e t s juist. 

Geen van onze Kamerleden beeft daarover iet& 
gezegd. 

Wel heeft - naar wij menen bij de behandeling 
van de begroting van Justitie - jkvr. Wttewaall van 
Stoetwegen enige kritische opmerkingen gemaakt 
over de verhouding politie-pers, waarvan men 
aanneemt, dat .ze op het door Pasquino bedoelde 
geval betrekking hadden. 

Pasquino zal weten, dat de freule behoort tot de 
christelijk-historischen en dus moeilijk geacht kan 
worden te behoren tot de "afstammelingen van de 
oude ·liberalen". 

We hebben op deze vergissing de aandacht ge
vestigd van de Haagse redactie van "De Tele· 
graaf', die dit ter kennis zou brengen van de 
redactie in Amsterdam. 

Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, hebben we 
echter nog geen rectificatie in "De Telegraaf" aan• 
getroffen. 

Voor het geval deze· - ten onrechte - mocht uit
blijven, hebben we gemeend goed te doen, de lezers, 
die ons daarnaar vroegen, langs deze weg te ant
woorden. 

Anderen, die zich niet met· ons in v~rbinding heb
ben gesteld, maar zich wel over die passus hebben 
verwonderd, weten dan eveneens wat hiervan waar 
is. 
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Liberaal Middenstandscongres 
~ .Bellevue" te Amsterdam 

Woensdag 

2S 

April 

i9S6 

Prof. Mr. · P. J. Oud houdt 
een politieke rede ! 

11 uur Afdellngsbesturen, zorgt voor ee1>1 massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstenders in Uw gemeente op tot bezoek 

·- finsterwalde een Russische ·enclave 
het vrije · Nederland • 

·In 
Communistische meerderheid n"aakt gemeente 

onbestuurbaar vaak 
De vice-voorzitter van de Vereniging van Staten en Raadsleden onzer partij, 

~Ir. H. S. Siebers, is er steeds op uit om ook de band tussen de in de provinciè 
'Groningen wonende leden dezer vereniging te versterken. 

Op zijn initiatief kwamen deze leden thans voor de tweede maal in een paar 
maanden in de stad Groningen bijeen. In deze goed bezette vergadering heeft 
de heer T. H. Barlagen, die voor Gemeentebelangen zitting heeft in de raad der 
gemeente Finsterwolde, over het bestuur van ·deze gemeente een rede gehouden. 

Na een beknopte inleiding over de 
historie van Finsterwold·e vertelde de 
heer Barlagen hoe in vroeger jaren 
een koffiehuishouder veel invloed op de 
~f:!VOlk_ing, uitoefende door zijn vo_?r. de 
purvan het raadhuis gehouden toespra
ken, waavbij o.m. wero aangeraden tot 
toepassing van het z.g. neemrecht. 

Domela Nieuwell!hUis heeft in Fin
sterwalde zijn uit-erste best gedaan 
voor verpreiding van het socialisme en 
Wijnkoop en Lou de Visser hadden 
daarna weinig inspanning nodig om . er 
he·t communisme· te brengen. De bevol
. kirtg··is er ontvankelijk van aard èn in
·tJien· er morgent aan de .,:ag ·propagan
disten voor het· anarchisme komen; zou 
spr; er niet van staan te kijken, dat het 
communisme op zijde wordt geschoven. 
De afdeling Finst·erwolde van de C.P.N. 
is betrekkelijk klein, doch die kleine 
groep heeft een stel gewiekste, actieve 
personen, die een felle propagandastrijd 
voeren. 

De gemeenteraad telt 11 leden, 6 
communisten, 3 P.v.d.A. en 2 Gemeen
tebelangen; de voorzitter van de raad 
behoort tot de P.v.d.A. en twee com
munfsten bezetten de webhouderszetels. 

Na de jongste raadsverkiezing heb
ben de raadsleden van Gemeentebelangen 
eerst even de gang Van de bestuurs
zaken afgewacht. Zo wero de· 5 leden 
tellende commisSie voor sociale zaken 
geheel samengesteld uit communisten 
en deze commissie besteedde de ge
meentelijke steungelden gelijk het hun 
goed dacht. 

De gehele gang van zaken dwong tot 
samenwerking van d-e niet-communisti
sche raadsleden. Na langdurige raads
vergaderingen en mededeling van de 
raadsleden van de P.v.d.A. en Gemeen
tebelangen, dat zij hun goedkeuring aan 
de begroting zouden ont)1ouden, werd 
genoemde commissie zodanig samenge~ 

·steld, dat zij zou bestaan uit 3 commu
nisten, 1 lid van de P.v.d.A. en 1 lid 
van Gemeentebelangen. 

Spr. wees er op hoe de communisten, 
die dus in de commissie in de meerder
heid zijn, te werk gaan. Zo was er een 
vrouw, die door arbeid. in haar onder
houd voorzag, doch de communisten 
adviseerden haar om niet te werken en 
dan zou zij steun van de gemeente ont
Yangen. Zij weigerde echter! Dit is 
slechts één voorbeeld. 

Spr. ontkomt niet aan de indruk, dat 
de communisten Op de middenstand op 
meer dan één wijze druk uitoefenen, 
Ga. bij co'lecten voor communistische 
doelstellingen. 

Het college· van B. en W. wenste het 
vorige jaar, dat de gemeenteraad snel 
W<'.!'kt; de begroting voor 1955 werd 3 
à 4 tiagen vóór de behandeling in de ge
meenteraad aan de lèden toegezonden. 
De niet-communistische raadsloeden 
maakten tegen een dergelijke. behande
ling bezwaar. Nadat de cgmmimistische 

":<:·-~ 
';-~' ~; 

fractie tweemaal in raadkamer was ge
weest zonder resultaat en d-e andere 
fracties de raadszaal hadden· verlaten, 
werd per bode een uitstel van 5 dagen 
verleend: · · 

Op de begroting voor 1956, die een1 
tekort ván f 60.000 aangeeft, is voor~ 
sociale zorg de póst van f :ilo.ooo vér• 
hoogt tot f 140.000, hetgeen voor deze 
gemeente van 3200 inwoners abnormaal 

Copie voor deze rubr1e11: te senden naor: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexonder
ttroot 16, Haorlem. 

De Nederlandse Huishoudraad 
en . de Woningbouw 

1" ijdens de maand van de Bouw-
nijverbeid werd op 16 januari 

j.l. in het Bouwcentrum te Rotter
dam op de afdeling., wonen" in de 
nieuwe vleugel een permanente ex
positie geopend, die tot stand is· geko
men in samenwerking met de Neder
landse Hiü'Shoudraad .. 

Aan de opening was een conferen
tiedag verbonden, die door vele be-. 
stuursleden van bij de Huishoudraad 
aangesloten verenigingen, leerkrach
ten van het Nijverheidsonderwijs en 
vrouwelijke gemeenteraadsleden werd 
bijgewoond. 

De vergaderruimte in het Bouw
centrum bestond uit . het ronde plat
form en de daaromheen gelegen gale
rij heeft een slechte accoustiek, zodat 
nagenoeg alleen de ·vrouwenstemmen 
goed te verstaan waren. 

Bovendien bestond· de eer,ste toe
spraak uit het voorlezen van een aan 
de deelnemers vooraf toegezonden. 
inleiding, welke meer dan een uur in 
beslag nam. Hierdoor kwamen de 
daarop volgende korte inleidingen, 
waaronder zeer goede als van mevr. 
Diemer-Lindeboom, mevr. Elema
Bakker en mevr. Meihuizen-ter 
Braake, in het gedrang. 

Bovendien werden dè .sprekers on-

hoog is, mede gelet op de welstand der 
inwoners en op hetgeen in de omliggen
de gemeenten voor het betreffende doel 
is uitgetrokken. Afgewacht dient te 
woroen, of G. S. ook deze aangelegen
heid wederom laten passeren, dus goed
keuren. 

De communisten trachten d·e burge
meester, aldus spr., murw te maken. 
DeZP- functionaris, die in Finsterwalde 
is geboren, heeft destijds met idealisme 
zijn ambt aanvaard, maar zijn taak is 
door de huidig-e samenstelling van de 
Raad en het college van B. en W. 
zwaar. Ongetwijfeld speelt de houding 
d•r provincialé Ovëmeid hier ook een 
rol. ' 

Op dit ogenblik is bij de gemeente
raad; aanhangig een voorstel, om. de 

voldoende voorgesteld en · ingeleid, 
zodat men naar de nal:,llen en de kwa
liteit van de sprekers moest raden. 

Uit de verschillende toespraken 
noteerden wij: 

a. de wenselijkheid vàn een eigen 
strook tuin bij flatbouw met ge
meenschappelijke tuin voor ge
zinnen met jonge kinderen; 

b. een doorkijk van de keuken 
naar de woonkamer; 

c. bezwaren tegen een vijfde, 
soms ook vierde woonlaag in 
eenvoudige flats zonder lift; 

d. de behoefte aan kleine werk
ruimte voor liefhebberijen, spe-· 
ciaal voor ploegarbeiders; 

e. bezwaren van te ondiepe- kas
ten, bevordering van verstel
bare kastplanken, en doortrek-· 
ken kasten tot het plafond, vas-· 
te gordijnroeden en voldoende 
werkruimte; 

f. aanpassing van het moderne 
wonen aan bestaande woningen 
en het geven van een eigen 
stempel daaraan. 

Ook werd nog door prof. Van der 
Ploeg gesproken over standaard-plat
tegronden. 

Na een koffiepauze, welke eerst om 
half drie beëindigd was, werd na een 
korte inleiding van mevrouw Korte
kaas-de Haan, de presidente van de 
Huishoudraad, de permanente ten
toonstelling bezichtigd, welke echter 
nog lang niet gereed was. 

Wij kunnen onze leden aanraden, 
hier met enkele weken eens een kijk
je te nemen. 

Wij zelf houden meer van een ex
positie waar de prij:ten bij staan en 
waar verschillende geprijsde oplos
singen b.v. van aanrechten naast el
kaar, te zien zijn. Maar misschien 
komt dit nog. 

Er zijn ook verschillende rapporten. 
over onderdelen van de huishoude
lijke arbeid gereed gemaakt, door een 
studiecommissie van Huishoudraad 
en Bouwcentrum tezamen. 

Deze rapporten waren echter aan 
de deelneemsters van de studiedag 
niet bekend, waardoor de gedachten-. 
wi.sseling vrij onvruchtbaar was. Een 
kennisneming van de wezenlijke be-

. hoeften op woongebied is ongetwij
fel-d interessant en aanbelevenswaar
dig. 

oommissie voor sooi·ale za:ken op te làllf.. 
fen en de taak d-ezer commissie, riateen 
gemeentelijke dienst voor sociale zàken, 
in handen van het college van B. en\W. 
te leggen. In dat college hebben tde 2 
communistische webhouders de llll>Cer
derheid en zo zou dá.n alle zegpr,tgs
kraoht over doe besteding van de grelden 
voor sociale zorg toch weer in banden 
van de communisten komen. 

Ook op het gebied van toewijziq wan 
woonruimte heersen in Finstenm!llde 
toestanden, welke men van eem. !.be-
stuurscollege in Nederland niet 'ver
wacht. Spr. staafde doeZe beWering t1iOOl' 
een overduidelijk voorbeeld. 

De bevolking van Finsterwalde ldllet
ste spr. als best, sportief en hulpm18-1'
dig en ofschoon de dagelijkse sammnle
ving in de gemeente normaal is te moe
men, is het betreurenswaaroig, dat ..en
kele bijzonder actieve communisten zZO· 
veel bederven. 

Het zal voor de minderheid • vam de 
gemeenteraad zeer moeilijk zijn te tblij~ 
ven deelnemen aan het bestuur de!!.' ;ge
meente, indien het Hogere Bestuur !haar 

· niet meer steunt dan tot heden. liBlijf~ 
die hulp uit, dan zullen de raad:sltallen, 
die voor Gemeentebelangen zitting !heb
ben, voor hun mandaat bedanken. !Het 
is een droeve werkelijkheid, docb lFiri
sterwolde is thans een Russische eD«J1av'e 
in het vrije Nederland. 

Na deze met grote aandacht gev<O).gde 
rede van de heer Barlagen, brac-htell~.<en
kele leden nog enkele aangelegenheden 
uit hun gemeente ter sprake. Het \WBS 
reeds Iaat toen de heer Siebers de }beer 
Barlagen onder applaus der aanwezi~èn. 
dank bracht voor zijn uitvoerig eiiL ,,ge-
degen betoog. Br. 

De bevrediging van deze behoefte 
houdt echter direet verband met de 
financiële mogelijkheden en de be
reidheid de kostprijs van deze voor-
7Jeningen te betalen. Zolang de ver-· 
houding t.ussen huur en bouwkostelil 
nog zo onoverzichtelijk is, zal meG 
nooit tot een behoorlijk gedifferen
tieerde woningvoorziening kunnelil 
komen. 

Over de economische zijde biervalil 
is echter niet gesproken, hoewel vele 
van de spreeksters haar betoog met 
een open vraag in dit opzicht beslo
ten. 

E. Sch.-C. 

Nieuwe Vrouwengroep Flakkee 

Wij hoord~n met ge~oegen, dat 
er op een bijeenkomst iJa 

Sommelsdijk een vrouwengroep werd 
opgericht, al dadelijk met 35 leden. 
De nieuweling werd verwelkomd 
door mevrouw Van der Torren
Veendorp, lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en op het 
eiland lang geen onbekende. 
. Zij vertelde, dat er steeds meer 
vrouwengroepen worden opgericht., 
dus steeds meer vrouwen zich op 
dit gebied gaan ontwikkelen. Dat 
is ook zeer gewenst, want al heb
ben de vrouwen bij de V.V.D. ge
lijke rechten en staan er daarbij op 
de candidatenlijsten steeds vrouwem 
op verkiesbare plaatsen, daarbuitem 
laat haar medewerking vaak toe 
wensen over.' 

Spreekster noemde o.a. de wo
ningbouw, iets wat de vrouw ze 
zeer raakt; maar in veel woning
bouwcommissies vindt men geem 
vrouwen. De vrouwen moeten zielil 
dus gaan ontwikkelen; zij moetelil 
ook zelf haar beginselen uitdragem 
en medewerken met de V.V.D, 

Het bestuur werd als volgt sa
mengesteld: 

Mevr. M. Geluk-van Leeuwen
burg, Herkingen, presidente; mevr.. 
L. Gestel-Kievit, Paulina v. Weel
laan, Dirksland, secretaresse; mevr.. 
A. Mijs-Meyer, Sommelsdijk; mevr.. 
Buth--de Rijk, Middelharnis; mevr.. 
De Man-Blind, Nieuwe Tonge . 

Wij wensen de nieuwe vrouwea
groep veel succes. 



Betekenis der verkiezingen 
Australië nader toegelicht 
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Een overwtnntng van de ware libPrale idee 
(Ingezonden) 

Bij de verkiezingen in Australië op 10 December j.l. beeft het fatsoen, het gevoel 
'oor overleg en voor billijkheid ge7..egevierd over demag·ogiscb partijgedoe met daar-
1811 annex door het mooie beloften paaien van de massa. 

Deze eigenschappen hebben de Liberale Partij een flinke overwinning op Labour 
~n behalen en ik leg hier de nadruk op deze positieve eigenschappen, om,d.at men 
JODIS het doet voorkomen, alsof de Liberalen eigenlijk slechts de meerderheid behaal
den, omdat Labour zulke grove fouten had gemaakt. 
. Menzies schreef de verkiezingen eerder uit, NIET omdat hij verkoos gebruik te 
maken van de zwakte van de Labourpartij, doch omdat het landsbelang ei~e, dat 
.de regering van Australië - tot welke partij ook behorende - een dusdanige meer
derheid in de Volksvertegenwoordiging kreeg, dat er werkelijk kon worden "gere:. 
&ee~d" in een tijd, dat zich zeer zware ·économische wolken boven Australië samen
trekken, P~trtijpolitiek kwam hier op de tweede plaats. 

Het is ook niet de hoogconjunctuur, 
die de liberalen heef': doen winnen, doch 
juist de wijze, zeer menselijke en in tij
den van nood enig juiste manier, ·waar
.op Menzies vanaf Juni j.l. de toen rèeds 
dalende conjunctuur tegemoet trad. 

Er waren drie grote gevaren, welke 't 
land bedreigden: n.l. 1 het wekelijks ver
minderen van gelden overzee, terwijl de 
import van in hoofdzaak consumptiegoe
deren steeds stêeg, 2 het kopen op afbe
taling, dat dusdanige afmetingen had 
aangenomen, dat alleen al uit dien hoof
de van eeri dreigende toestand kon wor
_den gesproken, terwijl ten derde de Re
gering zeer moeilijk op de markt gelden 
kon vinden ter financiering van -de pu
blieke werken, welke voor een land als 
Australië van primair belang zijn. 

tralië het bestaan had zich te beroepen 
op een uitlating van een lid ener vreem
de mogendheid. Dat deed de deur toe. -
Men weet nog in Australië wat nationale 
is; men heeft daar nog "pride", men is 
vóór alles Australiër en daarna partij
man. - Het fatsoenlijkheidsgevoel i8 
daar nog sterk aanwezig! -

Van een a.s. premier verwacht me'l 
tevens doorzicht en "recht door zee 
gaan". - De papieren en mededelingen 
van Petrov toch zijn maandenlang door 
een Royal Comm'ssh '. besteanek uit 
rechters, onderzocht; zeer vele mensen 
z~jn ondervraagd, de gegevens zijn ve!·
geleken met die van de Veiligheirlsdienst. 
Evatt zelf is door deze commissie meer
rn::1len ondervraagrl (men heeft niets t<>
gen hem gevonden) doch wel is o.a. zon-

'; 

van Evatt, O'Sullivan, ten tijde van zijn 
minister~chap van Buitenlandse Zaken 
"indirect schade heeft toegebracht aan 
de veiligheid van Australië", om in de 
termen van het rapport te spreken. 

Men acht het nu dom en niet te n::1s 
komend van Evatt, dat hij dergeliJke 
personen is gaan verdedigen en vooral, 
dat hij de "findings" van de Royal Com
mission (aan welker jurisdictie hij zich 
destijds heeft onderworpen) aanvecht, 
terwijl deze in haar rapport ve.rklaart 
(in elke Australische krant te lezen): 
.,That the Petrovs are witnesses · of 
truth". 

* * * A !les samenvattend kan men zeg-
gen, dat Me".zies de verkiezingen 

gewonnen heeft door doorzicht, durf en 
de liberale idee van "onderling overleg 
is beter dan dwang" te huldigen. 

Hij zag dat het met Australië berg
afwaarts ging, had een groot vertr01·wén 
in het gezonde verstand van de kiezers 
en durfde het aan -- niet bij de verkie
zingen - doch maanden tevoren de be
volking door daden, gebaseerd op · wer
J;,elijkheid en overleg, te tonen hoe de 
naderende malaise. te bezweren. Het volk 
heeft hem zijn vertrouwen in grote meer· 
dP''h~i<l gegeven en wi_i - liherale,., in 
Nederland - kunnen dit van harte toe
ju~cllc.'n. 

Er is ook een les uit te leren en wel, 
dat de kiezers in het algemeen verstan
diger zijn dan men wel eens denkt en d::>.t 
wanneer men hen ronduit en· eerlijk en 
zonder partij-f;ebral de waarheid durft te 
vertellen, ook al is die waarheid onaar.
genaam, men verder komt, dan door z.g. 
met hen mede te praten en 'hen als maar 
meer welstand te beloven, wat op den 
duur toch niet is vol te houden en dan 
tot ontevredenheid en communisme 
voert. B. v. H. 

Inplaats te komen met dreigementen, 
winsten en lagere defensieuitgaven, een 
program, dat voor vele goe-gemeenten 
veel aantrekkelijks heeft, doch daarom 
niet het kwaad in de wortel aantast, 
kwam Menzies zelfs niet met een voorop
gezet plan of dreigde hij met drastisch 
optreden (hij is geen socialist, noch een 
Duitser). Hij ging eerst· eens praten met 
betrokkenèn, niet irt het geheim en ieder
een wist dat er gepraat zou worden. 

Hij ging eens praten inet de impor
teurs, met dè banken, . me.t de Kamers 
van Koophandel, ja met de grote Crndit
Corporations, welke indirect zo hadden 
bijgedragen tot een gevaarlijke hoogcon
junctuur. Het zou te ver voeren hier cij
fers te geven en . te vertellen op welke 
eenvoudige, natuurlijke, niet ingewikkel-

Belangrijk artikel 

. de( dus goede) wijze, Menzies van alle 
kanten medewerking werd toegezegd en 
verkreeg. 

Vele importen werden met 12%% tot 
'20% en meer verminderd en reeds in 
~ovember - dus 1 maand vóór de vcr
;kiezingen - waren de resultaten al te 
,zien. 

Iedereen begreep, dat bet belang van 
,._et land vóór alles ging en prefereerde 
'vrijwilligheid boven ambtenarij. Een dr•.oi
g~nde paniekstemming was bezworen en 
:men 'lccepteerde het feit, dat men zuinig 
llloest zijn. 
'- Er was wel een labourlid, dat, toen 
Yenzies in de Volksvertegenwoordiging 
vertelde van wat hij al zo gedaan had, 
uitriep, dat men de banken, c.s. moest 

· ,;:oor,,chrijven", doch men liet hem pra
. ten. Van een gentiemen's agreement
scheen men aan die zijde geen begrip t'il 
hebben. 

Wel werd als verkiezingsleus o.a. door 
)abour 100 millioen Pond beloofd voor 
lOCiale doeleinden, doch de nucntere 
;,man in the street", die wist van de lage 
wolprijzen en de onverkoopbaarbeid van 
graan en zelf ook wel een ijskast of een 
auto op afbetaling had gekocht, begreep, 
!lat het land onder Menzies beter geleid 
louworden en er geen gekke dingen zou
den gebeuren. 

Het begon ook iedereen te vervelen, 
dat de leiders der vakbonden vanaf hun 
hoge zetels o.a. de marinewerf stillegden, 
goed vonden dat de brandweer soms rus-

· lig ging staken en intussen grote gebou
wen liet verbranden, dat - alhoewel er 

. een zeer strikte wetgeving bestaat in 
zake arbitrage bij loongeschillen enz. 
men zich niet aan de regels van het spel 

: hield en de regering zich niet machtig 
genoeg voelde de wet toe te passen. 

De invloed van de New Australians in 
de vaJtbonden en daarbuiten groeit bij de 
dag (zij komen om geld te verdienen en 
niet om te staken). Verder moet nog ge
memoreerd, dat er zich niet voor niets in 
de labourpartij van Evatt een'j,anti-com
munist Labour Party" heeft gevormd. 

* * * 
Dit alles heeft bijgedragen tot de 

overwinning der liberalen, terwijl 
wat de Pettov-affaire betreft, met Evatt 
niet ze zeer die brief aan de communist 
Molotov heeft kwalijk genomen doch 
we~ da~ een aanstaand premier van A.us-

, •De wet op het kleuteronderwijs, die· wat 
de daarbij. geregelde materie betreft ze
ker geen ogenblik te vroeg gekömën · is, 
heeft hen, die daar )let allermeè~t mee 
te maken. krijgen, toch nog overvallen. 
In allerijl worden verzoekschriften· tot 
gemeentebesturen gericht om tot oprich
ting van openbare kleuterscholen over te 
gaan of de vereiste medewerking te ver
lenen tot oprichting van bijzondere. In de 
praktijk zal het gebrek aan leerkrach
ten zich als eerste bezwaar doen gevoe
len, een ander, niet minder belangrijk 
bezwaar dat oprichting van nieuwe kleu
terscholen in de weg stond, is het gemis 
aan lokaliteit. De wet, willen wij maar 
zeggen, vindt een weinig toebereide bo
dem en dreigt daardoor zelfs ons onder
wijs voorlopig nog een beetje meer te 
ontwrichten. Het gevaar immers is niet 
denkbeeldig, dat van de gelegenheid om 
tot kleuteronderwijzeres te worden op
geleid zo ruim gebruik zal worden ge
maakt, dat daardoor het hoger onderwijs 
straks nog slechts te meer met een tekort 
aan leerkrachten te stellen krijgt. 

Nog in een ander opzicht bracht deze 
nieuwe wet een verrassing: zij opent in 
art. 17 de mogelijkheid, door de klasse
leidster zelve godsdienstonderwijs te doen 
geven aan de kinderen van haar klasse. 
Daarop is waarschijnlijk noch het me
rendeel dier klasseleidsters geprepareerd, 
noch overheid en volk die nu geplaatst 
worden voor een probleem, tot dusverre 
in ons schoolleven (het openbare althans) 
onbekend. Voor de lagere school immers 
is het geven van godsdienstonderwijs 
overgelaten aan wie daartoe vanwege de 
kerken enz. aangewezen zijn . 

Dat hiermede een zeer netelige kwes
tie vrij rauwelijk beslist is, zal duidelijk 
zijn voor ieder die weet· hoeveel strijd er 
om het karakter van het openbaar on
derwijs is en wordt gevoerd. Wanneer 
thans bijv. van confessionele zijde al even 
principieel bezwaar gemaakt wordt te
gen het in art. 17 der nieuwe wet be
paalde, als bijv. van de zijde van het Hu
manistische Verbond, dan herhaalt zich 
hier een héél oude geschiedenis. Immers 
ook een eeuw geleden moest de Bijbel 
uit de openbare school verdwijnen, die 
school .een godsdienstloze worden, opdat 
men van "rechts" te feller tegen deze 
godsdienstloze school kon ageren. 

Wel hebben we hier dus met een z'eer 

netelige ·matel'ie te doen, wat het prin
cipiële aangaat. 

Daar komt nu in dit geval nog bij dat 
·de praktische .vorm waarin hi.er dat prin
cipiële. zijn oplossing vond, ook waarlijk 
niet vrij van bedenkelijkheid.,; is. Meent 
de minister, dat godsdienstonderwijs door 
de eigen leerkrachten ener onderwijsin
richting moet gegeven worden, is het dan 
juist, daarmede te beginnen bij het kleu
teronderwijs? Men .zou het ook zo kun
nen stellen: zo weinig als kleuteronder
wijs "onderwijs" is, zo weinig behoefte 
is er om aan kleuters godsdienst-"onder
wijs" te geven. 

Dit zou bijv. het vertellen van voor de 
kleuter bevattelijke bijbelfragmenten niet 
uitsluiten. Ook "h~,tmanistische" ouders 
zouden er, naar wij vermoeden, geen be
zwaar tegen kunnen hebben, wanneer 
hun kleuters bijv. een gelijkenis als die 
van de barmhartige Samaritaan werd 
verteld! 

Tegen het geven van "godsdienstonder
wijs" door de kleuterschool leerkrachten, 
alleen aan de leerlingen van haar eigen 
klasse, bestaan andere bezwaren. Het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Ver
bond heeft daar terecht op gewezen. 
Immers dit zou in de praktijk tot een 
zeer ongewenste splitsing van kleuters in 
iedere klasse kunnen leiden, nl. tussen 
die, wier ouders dat oP..derwijs wèl en die 
wier ouders het niet wensen. In de dis
cussies over het wetsontwerp is dit be
zwaar vrijwel algemeen erkend. Verblij
dend is daarom althans, dat de minister 
dit godsdienstonderwijs niet verplicht 
stelt doch het fakultatief laat. De ge
meentebesturen hebben hierover te be
slissen. Wij vinden hierin aanleiding, 'ön
ze gemeenteraadsleden hier·aan nog een 
nadrukkelijk te herinneren. Zij zullen 
o.i. goed doen er het hunne toe bij te 
dragen, dat art. 17 niet wordt toegepast. 

Het "godsdienstonderwijs" op de kleu
-terscholen vormt intussen slechts een on_ 
derdeel van heel het vraagstuk, hoé het 
godsdienstonderwijs in openbare onder-
wijsinrichtingen geregeld behoort te wor
den. Ieder, die hier in de praktijk mee 
te doen krijgt, weet dat aan de thans 
geldende regeling (godsdienstonderwijs 
door kerkelijk daartoe bevoegd verklaar
den) ernstige bezwaren kievelk Wij gaan 
daar thans niet op in, doch zouden het 
niet onraadzaam achten, wanneer deze 
kwestie in de kringen onzer geestverwan
ten eens onderwerp van grondige bezin-
ning ging vormen! de R. 
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POLITIEK CABARET 
FRANS MURILOFF 

PRESENTEERT 

Alexander Pola in het 
Politiek-Cabaret 

"'t Is Ou.d, 
't blijft nieuw" 

Verdere medewerkenden 
zijn: 

Dini de Neef 
R~b van Re\jn 
Wouter Denijs 

Strijen 29 Februari 
Meppel 6 Maart 
Zuidhorn 7 en 10 Maart 
Emmeloord 
Gouda 
Alkmaar 
Steenwijk 
Zeist 
Haarlem 
Zutphen 
Zaandam 
Groningen 
Eindhoven 
Utrecht ......... 
Den Haag 9. en 
Almelo 
Rotterdam 

9 Maart 
15 Maart 
17 Maa.rt 
21 Maart 
5 April 

10 April 
11 April 
12 April 
23 April 
27 April 
8 Mei 

30 Mei 
17 Mei 
11 Juni 

Commissie ad hoc ingesteld ter 
bestudering van het ontwerp 

waterleidingwet 

Door hef Bestuur van dè Veteni'gin~ 
van Staten- en Raadslede.n van on.z.e 
Partij is ingesteld een commissie ad h~c 

. ter bestudering van het ontwerp-w;:tter
l.eidingwet. 

· Mr G. C. van 'der Wil'ligen te Lekker
kerk heeft zl.oh. bereid ver)daard a:i~ 
voorzitter ~ezer co111inissie ··e fung-er~n,. 
·Het secretariaat ··za). :. wor<l.en.. wa~is~~ 

no~en· door :de heev: . K,•::H. Brandt. te 
'scGravenhage, terwijl als adjunct-sé
cretaris zal optreden de heer F. Bou
èhard te Krimpen aan de IJssel. 

Voorts zullen de volgende leden van 
de commissie deel uitmaken: A. H. van 
den Berg te Tiel, mr A. J. Dankeiman 
te 's-Gravcnhage, ir M. J. Stoel Feuer
stein te Goes, dr A. J. Vis te Bussum 
en mr J. cle Wilde te Amsterdam. 

Zeer binnenkort zal de commissie 
haar installatievergadering pouden en 
onmiddellijk daarna een aanvang maken 
met haar werkzaamht>den. 

AFHELINGSSEVRE'l'ARISSEN: 
Onze administratie is gaarne 
bereid met U te spreken over 
de mogelijkheid van uitbrei· 
ding van onze· lezerskring. 

Op zeer gunstige voorwaarden I 
1e Hypotheek vanaf 3~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 314% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenheimseweg 
tel. K 5(70-816 

81 GOOR 
b.g.g. 896 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. 
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Pensioen en Ouderdomspensioen 
(Ingezonden) 

RIJRIJD El 
JI~'!OCKATIE Na de eerste reactie op het artikel van 

prof. Van Esveld was de redactie zo 
vriendelijk haar kolommen open te stel
len voor opgenoemd belangrijk vraag
stuk. Daarna werd echter gezwegen in 
alle talen. Ik meen daarom goed te doen 
hier het adres samen te vatten dat in 
november door de Commissie van samen
werking voor de pensioenen van het ho
ger burgerlijk en militair overheidsper
soneel werd gezonden,aan de heer minis
ter van binnenlandse zaken aangezien dit 
mij uitermate belangrijk en :weloverwo
gen toeschijnt. In de commissie hadden 
zitting de directeur van de gemeentelij
ke accountansdienst te Hilversum, de 
oud-gemeente-ontvanger van Utrecht, de 
dir~eur van de centrale voorzienings
iiienst van Amsterdam, de directeur van 
de reinigingsdienst van Den Haag en de 
lector aan de Technische Hogeschool te 
Delft, ir. Plaizier. 

Na verwijzing naar eerder verzonden 
adressen aan H.M. de Koningin en voor-

noemde minister inzake de bezwaren van 
de pensioenregeling van thans, baseert 
genoemde commissie haar betoog op de 
overzichten, welke de staatscommissie
Van Poelje op blz. 89 van haar interim
rapport over enige pensioenrechtelijke 
vraagstukken in augustus 1952 gaf, voor 
zover van bijzon'dere urgentie. De com
missie voegde daaraan enige kolommen 
toe i.v.m. de in '57 te verwachten ouder
domsuitkering, en merkt nog op, dat -
ook al zou het volle ouderdomspensioen 
worden toegekend _ bij stijging van wed
de de degressie voor de hoger gesala
rieerden slechts extra zou worden ver
sterkt. 

Voorts, dat h.i. de geldende regeling 
~houdbaar is. Immers, zoals door ver
schillende oorzaken de salarissen steeds · 
meer gestegen zijn, kan op grond van de
ze zelfde oorzaken worden gesteld, dat 
ook de reeds toegekende en nog toe te 
keimen pensioenen in gelijke mate beho
ren te worden herzien. 
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A. voor eigen pensioen (berekend naar 40 dienstjaren) 

i 4.000 i 2.800 %70 %33,5 %103,5 %6,7 %76,7 
6.000 4.200 70 22,3 92,3 4,5 74,5 
8.000 5.440 68 16,7 84,7 3,3 71,3 

10.000 6.400 64 13,4 77,4 2,7 66,7 
12.000 7.200 60 11,1 71,1 2,2 62,2 
14.000 7.840 f56 9,6 65,6 1,9 57,9 
16.000 8.320 52 8,4 60,4 1,7 53,7 
18.000 8.640 48 7,4 55,4 1,5 49,5 
20.000 8.800 44 6,7 50,7 1,3 45,3 

B. voor weduwenpensioen (mits wed. 60 jaar of ouder is) 

i 4.000 i 1.800 %45 %20,2 %65,2 %4,0 %49,0 
6.000 2.400 40 
8.000 .2.800 35 

10.000 3.200 32 
'12.000 3.300 27,5 
""14.000 3.400 24,3 
16.000 3.500 21,9 
18.000 3.600 20 
20.000 3.700 18,5 

Door de doorbreking van het pensioen
maximum voor het eigen pensioen op 1 
januari 1954 - ik herinner aan "de aan
zienlijke" verbetering volgens prof. Van 
Êsveld - is, zegt de commissie, slechts 
schijnbaar een verbetering in de pen
sioenaanspraken tot stand gebracht. In 
werkelijkheid is echter },let pensioen van 
een secretaris-generaal of directeur-ge
neraal met 40 dienstjaren relatief onge
veer gelijk aan hetgeen in het verleden 
als maximum van f 4000, later f 4800, 
werd toegekend. In het verleden kon de 
administrateur bij 40 dienstjaren juist 
een pensioen gelijk aan 70% van zijn sa
laris bereiken zonder hinder van het 
toen bestaande maximum. Thans kan hij 
op grond van de degressie nauwelijks 
60% verkrijgen. Hiermede meent de com
missie voldoende te hebben aangetoond, 
waarom de doorbreking van het maxi
mum slechts schijnbaar, maar niet wer
kelijk tot verbetering heeft geleid. 

Met erkentelijkheid constateert de 
commissie, dat de nivellering van de 
bruto-salarissen thans technisch is her
steld, maar dat zulks voor de pensioenen 
nog geenszins het geval is. Hierna volgt 

13,4. 53,4 2,7 42,7 
10,0 45,0 2,0 37,0 

8,0 40,0 1,6 33,6 
6,7 34,2 1,3 28,8 
5,7 30,0 1,1 25,4 
5,0 26,9 1,0 22,9 
4,5 24,5 0,9 20,9 
4,0 22,5 0,8 19,3 

een kritische opmerking over de verpau
pering van de weduwe van de hoofd
ambtenaren, hetgeen voorheen vermoe
delijk aan de aandacht van prof. Van Es
veld totaal ontsnapte. 

De commissie verzoekt daarna een pen- ' 
sioenregeling zó, dat 

1. per pensioengeldig dienstjaar 1%,% 
van het salaris als pensioen wordt toe
gekend met een maxi. ·van 70%; 

2. het weduwenpensioen wordt bepaald 
op tenminste 60% van het pensioen
bedrag, dat volgens de onder 1. aange
geven berekening wordt verkregen; 

3. de komende algemene ouderdomsuit
kering onverkort wordt toegekend, 
waarmede tegemoet gekomen zou zijn 
aan de in categorieën van lager gesa
larieerden levende wens om na pensio
nering in voldoende mate in hun le
vensbehoeften te kunnen blijven voor
zien. 

In het volgende overzicht veroorlooft 
de commissie zich in cijfers een idee van 
de resultaten van haar voorstellen te ge
ven bij 40 dienstjaren. 
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4.000 103,5 62,2 
6.000 92,5 55,4 
8.000 86,5 52,0 

10.000 83,4 50, 
12.000 81,1 48,7 
14.000 '19,6 4'1,7 
16.000 '18,4 47 
18.000 77,4 46,5. 
20.000 '16,7 46 

Bovenstaande werd ontleend aan het 
Correspondentieblad van Hogere Rijks
ambtenaren van 24 december 1955. 

Op grond alweer van eigen ervaring 
merk ik op, dat vooral de eerste staatjes 
wel zeldzaam duidelijk aantonen, hoe 
pijnlijk gering de verhoging van het in
komen voor gepensioneerden is, wanneer 
de groep met 40 dienstjaren slechts 20% 
van de ouderdomsuitkering zou ontvan
gen. Temeer, daar de voorstellen van de 
commissie-Van Poelje nog terra incogni
ta zijn. Want ook toekenning van de vol
le ouderdomsuitkering biedt deze oude
ren nog geen bestaan naar "standing". 
Verre van dat. 

Naar mijn ervaring kunnen de gepen
sioneerden de zon in het water zien schij
nen, in de vorm van verhoogde salaris
sen van hun opvolgers. Maar dat het 
"vonnis" van pensionering nu re~s vele 
jaren leidt naar een steeds dieper verne
dering van hen, die 't bed van een hogere 
en hoog-conjunctuur voor anderen 
spreidden, a.g.v. wijziging van de geld
waarde, heeft geleid tot toenemende ver
bittering en verontwaardiging. Aan tal
loze doden kan dit ,reeds niet meer goed 
gemaakt worden, en ontroering kan ons 
aangrijpen als men de noden op een ver
g:;~dering van gepensioneerden- verneemt, 
wanneer men daarvan, gelijk ondergete
kende, voorzitter is. 

Moge 1956 een jaar van Licht worden 
door hen, die hun naaste waarachtig 
liefhebben. 
Apeldoorn, 27 december 1955. 
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Komende Middenstamls- · 
forumavonden 

In samenwerking met de betalóldrell: 
afdelingsbesturen heeft de Lamtlelijke 
Middenstandscommissie de volgemöe-bij

eenkomsten, waarin een Middelllitands-. 
forum zal optreden, belegd: 

Maandag 6 Febr., %0 u. te o.....-gea; 
in hotel Hofman, Poelestraat J1l 

Maandag 13 Februari :!0 uur, te Ioieidea: 

Dinsdag 13 Maart, 20 uur te :llwelle,. 

in hotel Peters, Grote Markt. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan· 
keiijk ·voor leden van omliggemlle af·: 
delingen. 

Afdelingsbesturen, die prijs stdlen op, 
het organiseren van een dergelijke avond~ 
(bij voorkeur op maandag), kunnen zich' 
wenden tot het secretariaat der Lan~e- \ 
lijke Middenstandscommissie, Zuiiii-Oost 
Buitensingel 226a, 's-Grave~, teL 
770425. 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALfS: 
Centrale Middelburg 

vergaderde 
Zaterdag 21 Januari j.l. hield de een. 

trale Middelburg van onze Partij een 
druk bezette ledenvergadering in Hotel 
Centraal te Goes. 

In deze vergadering, die onder "OOr
zitterschap stond van de heer L. A. 
Schenk, werd besloten om in de pro
vincie Zeeland met zijn wel zeer moei
lijke verbindingen, tot een hechtere par-
tijorganisatie te komen. / 

Op voorstel van de afdeling Goes 
werd besloten de centrale te splitsen in 
6 ondercentrales, waardoor het moge
lijk wordt per gewest een nauwere 
aaneensluiting der verschillende afdelin
gen te bewerkstelligen. 

Na de pauze werd dO·J,.· de organisa
tor-propagandist der Partij de heer L. 
van Vlaardingen gesproken over de 
komende verkiezingscampagne .. 

De afdeling Leiden heeft 
een boeiend programma 

iu het vooruitzicht 
In Leiden zullen de volgende V.V.D.

bijeenkomsten worden gehouden: 

Op 30 Januari zal te 8.30 uur in Het 
Gulden Vlies dr J. N. •an den Ende, 
directeur van de Thorbecke-H.B.S. in 
Den Haag, penningmeester van de ver
eniging van rectoren en directeuren 
alsmede voorzitter van de Haagse af. 
deling van deze vereniging, spreken 
over "Orui Middelbaar Onderwijs". In
troducé's zijn van harte welkom, in het 
bijzonder uiteraard leraren en anderen, 
die in het onderwijs belangstellen. De 
lezing van dr Van den E:1de wordt 
vooraf·gegaan door een ledenvergade
ring welke om 7.45 uur begint. 

Op 1 Februari komt de Vrouwengroep 
bijeen, terwijl op lS Februari het Mld-

denstandsforum naar Leiden zal komen. 1 

Op 26 Maart zal 's avonds mr M. · 
Rooy, hoofdredacteur van de lliiieuwe 
Rotterdamse Courant, spreken .over:· 
"De liberaal van heden tegencmer het 
ordeningsvraagstuk". Ook wonllt. nog. 
overwogen eind April een ·ezing over 
het woningbouwvraagstuk te a~-· 
se ren. 

Het winterprogramma ·•an de .afde- · 
ling Leiden' is enige ·veken geledten ge
opend met een lezing van de voorzitter,. 
prof. dr C. J. F. Böttscher. ,over:; 
"Atoomkernenergie, enige weteJIIB0hap- · 
pelijke, technische, economische en·poli·' 
tieke aspecten". · 

De hoogleraar slaagde er ten .olle· in, 
zijn gehoor, dat uiteráard geheel uit· 
leken bestond, in grote lij1.e1: vertrouwd' 
te maken met dit zo belangrijke tOnder.· 
werp, dat in toenemende mate ans Ie-: 
ven en de welvaart van ons Ian4 gaat 1 

beheersen. 

Middenstandscommissie te 
Ede opgericht 

Dank zij de activiteit van bet ,afde
lingsbestuur, is vorige v.•eek te l!lde een 
plaatselijke middenstandsoom 1i.alûe oP• 
gericht. 

Men had daartoe een vergadering van 
het bestuur met een aantal midden• 
standers, leden van de afdeling, ilélegd, 
waarin de heer F. L. v. d. Leeuw, se
cretaris van de Landelijke Miliden· 
standscommissie uit 's-Gravenh~. een 
uitvoerige uiteenzetting over doell,, 'taak 
en werkwijze van een plaatselijkte ·mld· 
denstandscommissie gaf. 

Na een geanimeerde discussie ,werd, 
staande de vergadering, een conamissie 
ingesteld, onder voorzitterschap wt1m het 
bestuurslid, de heer De Rijke uit :Lun
teren. 

De heer Hali verklaarde, &lat de 
l'B.ll.dsfractie zeer veel prijs zal ~tt&leD 
op nauwe samenwerking. 
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Wij begrijpen, · dat vele van onze 

cliënten haast hebben. 

gesteld U een goede en . . . snellt 

Alles is er daarom bij ons op in· 

1 
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,.,.ice ,. geven. 
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De positie 
van Israël 

(Zie pag. 4) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIB 

SOCIALISTISCII ROOKGORDIJN 
*' * ~ .,Het V:rije Volk" heeft (op 26 januari} 
* gereageerd op ons artikel van 21 

januari, waarin we, n_aar aanleiding van de alge
mene finattciële beschouwingen van de fractievoor
%itter vao de P.v.d:A; in de-Eerste Kamer, mr. J. in 
't Veld, de duidelijke scheidingslijn tussen V.V.D. 
en P.v.d.A. hebben aangewezen waar het betreft het 
standpunt tegenover staatsbemoeiing en staatstaak. 

Onze conclusie was daar: wat wij, V.V.D.-ers, 
alleen aanvaarden wanneer de noodzaak daarvan in 
het concrete geval ·en-.:..:_ om het· zo maar eens uit te 
drukken - objectief vaststaat, streeft de socialist na 
als een op zichzelf begeerlijk goed. 

Op deze principiële conclusie reageert "Het Vrije 
Volk" echter- niet en evenmin gaat het in op de 
eigenlijke door ons aangevochten uitlating van mr. 
In 't Veld. · 

Het soci4listische partijblad ontwijkt dit alles han
dig. Het volgt een uitwijk-tactiek door het debiteren 
van de gebruikelijke onvriendelijkheden en beschul
digt ons van onvolledig citeren .. 

* * * 

W ij hebben volgens het blad van de bedoelin
gen van cje heer In 't Veld een zeer onvol

ledig en vertekend beeld gegeven, waar wè daa 
"een heleboel kabaal" over maken. Het heeft niet de 
illusie, dat we door een "eenvoudige rechtzetting" 
tot herziening van ons "parmantig standpunt" zul
len komen. 

Bovendien schrijft het boven zijn artikel: "Libe
raal reveil" en het eindigt dit met: Het "liberaal re
veil" ziet er fris uit! 

Afgezien van het opzettelijk denigrerende, klinkt 
djt alles nogal opgewonden, maar het heeft tenslot
te niets om het lijf. 

Waar het immers om gaat, zijn de citaten uit de 
rede van mr. In 't Veld,-waar we.ons tegen richtten . 
. · Die citaten hebben we in ons artikel van 21 
januari woordelijk uit de Handelingen aangehaald. 
Ze hielden in, dat mr. In 't Veld mededeelde: 

le. dat wanneer de heer Helierna een _beroep deed 
op Regering en Staten-Generaal om met ver
eende krachten te streven naar beperking van 
staatsbemoeiing en staatstaak, hij deze afgevaar
digde direct moest teleurstellen en hem duide
lijk moest zeggen, dat hij daarbij op de mede
werking van de P.v.d.A. niet behoefde te re
kenen; 

2e. dat men er niet aan behoefde te twijfelen, dat 
de socialistische fractie bij elke aandrang, welke 
zij bij de (begrotings) hoofdstukken wellicht 
zou uitoefenen om te komen tot het weer aan
pakken van nieu~e staatstaken, die fractie zich 
daarvan volkomen 'bewust was en de consequen
ties, die dit op financieel gebied medebrengt, 
ook volkomen zou aanvaarden. 

* * * 
. Het waren deze mededelingen, waarvan onze 
. geestverwant, prof. Molenaar, in zijn repliek 

in alle duidelijkheid vaststelde: "dat is Of blüf, Of 
het is onverantwoordelijke politiek". ' , 

Daarom ging en daarom gaat het en het is merk
waardig, dat het socialistische dagblad, dat ons van 
onvolledig citeren beticht, deze beide mededelingen 
...... voor zijn lezers verzwijgt. Niet wij, maar "Het 
Vrije Volk" geeft dus een "onvolledig en vertekend 
beeld" van de rede van de socialistische f ractievoor
zitter in de Eerste Kamer. 

En wat is nu de onvolledigheid in o n z e weer
gave volgens het socialistische partijblad? Dat we 
niet hebben vermeld, wat de heer In '"t Veld aan
leiding gat tot zijn (door "Het Vrije Volk" niet 
weergegeven) beide uitspraken. 

Die aanleiding zou dan zijn diens bezwaar tegen 
"die partijen, die, bij de bespreking van het alge
mene financiële beleid aandringen op bezuinigingen, 
doch b,J de behandeling van de verschillende begro
tingshoofstukken allerlei wensen laten horen, die 
geld kosten". 

Over die beschuldiging, waarmede men van socia
listische zijde telkens komt aandragen, zullen we 
dadelijk nog iets zeggen. Maar eerst willen we vra
gen: doet dit- afgezien van de al dan niet juistheid 
van die beschuldigingen - iets af aan de betekenis 
van de door ons aangevochten aankondigingen van 
de heer In 't Veld? 

Wanneer A. zegt, dat hij op zijn huishouden wil 
en moet bezuinigen, maar daar in werkelijkheid wei
nig van terecht blijkt te brengen, vermindert dat dan 
de betekenis van de aankondiging van B., dat hij bij 
voorbaat aan geen enkele poging om te bezuinigen 
zal medewerken, maar dat hij integendeel zijn hele 
huis zal gaan uitbreiden en verf raaien? 

Neen, wat volgens "Het Vrije Volk" de aan
leiding van de verklaringen van mr. In 't Veld zou 
zijn, vermindert niets van de ernst dier verklaringen, 
CJndanks het rookgordijn, dat "Het Vrije Volk" daar
over tracht te leggen. 

En nu dan dat in vele toonaarden gepopulari
seerde verhaal over die partijen, die bezuini

ging willen bij de algemene financiële beschouwin
gen, maar bij alle begratingshoofdstukken met geld 
kostende wensen komen. 

We kunnen uiteraard alleen spreken voor de 
V.V.D., maar willen hier dan ook heel duidelijk zijn. 

Wanneer wij overtuigd zijn, dat op dat geweldige 
na-oorlogse staatsapparaat (en we sluiten daarvan 
de defensie zeker niet uit) alleen reeds door meer 
efficiency en door doelmatiger inrichting zeer veel 
moet zijn te bezuinigen en wanneer wij ons zorgen 
maken over de hoogte van de staatsuitgaven in het 
algemeen, dan laten we ons toch niet het recht ont
nemen, om in bepaalde concrete gevallen wensen te 
uiten, die geld kosten. 

Dan laten we ons toch niet het recht ontnemen 
om, zonder dat men ons van inconsequentie kan be
schuldigen, aan te dringen op bijvoorbeeld verhoogd 
subsidie voor de (openbare) leeszalen en -bibliothe
ken, of voor bepaalde kunstinstellingen of op het 
betrachten van spoed met voorstellen tot invoering 
van een weduwen- en wezenpensioen. 

Men zal toch ook de particulier, die op bezuini
gingsgronden zijn auto afschaft en zijn vakantie-uit
gaven beperkt n_iet van inconsequentie beschuldigen 
wanneer hij datzelfde jaar we I besluit, zijn ZOOJ1 

naar de universiteit te sturen? 

H
eeft, zo is de laatste vraag, die wij in -het 

kader van deze discussie met het socialisti
sche dagblad moeten beantwoorden, de V.V.D. in
derdaad niet getracht, haar aandeel te leveren bij het 
tot stand komen van vermindering van de staats
.uitgaven? 

Er zit in het stellen van deze vraag eigenlijk iets 
scheefs, omdat wij van mening zijn en blijven, dat · 
het initiatief hier in de eerste plaats moet uitgaan 
van de Regering, daar alleen zij het gehéél kan over
zien en alleen zij beschikt of beschikken kan over 
de controle-organen. 

Omdat daarvan onvoldoende blijkt, is echter bet 
streven ontstaan, in de Kamer(s) van verschillende· 
:Ujden tot uiting gebracht, om de wegen te vinden 
teneinde het parlement zelf meer controle te ver
schaffen op _c:le doelmatigheid van de overheids
uitgaven. 

Het is goed, hier nogmaals in herinnering te bren
gen, dat niemand minder dan dr. Drees Jr. zich 
eveneens verontrust heeft getoond over. het hoge 

• peil en de voortgaande stijging van de staatsuit
gaven, om dan te komen tot de - voorzichtig ge
stelde - vraag, of er wel voldoende evenwicht be
staat tussen het nut en de bevrediging, welke deze 
uitgaven voor de bevolking afwerpen en h~t nadeel, 
dat wordt ondervonden door de belastingbetalers, 
die de staatuitgaven moeten dragen. En zijn con
du~ie was, dat een consequent streven gedurende 
een aantal járen naar lagere overheidsuitgaven op 
den duur belangrijke resultaten kan afwerpen. 

Hier wordt, van in dit opzicht ,;onverdachte" 
zijde, toch we' een heel ander licht geworpen· op 
vragen als deze, dan in de naar het ons voorkomt 
nogal ondoordachte uitlatingen van mr. In. 't Veld. 

* * * 

We keren terug tot de gestelde vraag en stel
len vast, dat van V.V.D.-zijde in de Twee

de Kamer alleen reeds in de laatste maanden ver
scheidene pogingen zijn gedaan om tot concrete 
bezuinigingen en beperkingen te komen. 

Zonder voor volledigheid in te staan, noemen we 
puntsgewijze het volgende. 

1 Bij de begroting van Sociale Zaken diende 
mr. Van Leeuwen een-(door de Kamermeer

derheid verworpen) amendement in, dat zich richtte 
tegen de post van 32 millioen gulden voor. vergoe
ding van "kosten, verbonden áan het vertrek, het 
vervoer en de overkomst van emigranten en hun 
bagage, en andere daarmede verband houdende 
kosten". 

Het ging onze geestverwant te ver om in een tijd, 
.dat aan de overheidsuitgaven paal en perk dient te 
worden gesteld, à fonds perdu gelden te verstrekken 
aan lieden, die het elders beter ~enen te zullen 
krijgen en aan wie dan, voor zover strikt noodzake
lijk, toch ten hoogste voorschotten zouden kunnen 
worden verstrekt, terug te betalen wanneer men het 
inderdaad beter zou krijgen. 

2 V.V.D.-afgevaardigden tekenden de (door 
de Kamermeerderheid aanvaarde) motie van 

dr. Lucas mede, waarin werd uitgesproken, dat be
perking yan de investeringen óók in de overheids-

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 



Flitsen van het Binnenhof 

Ook de Eerste Kamer eenstemmig voor adoptie • Toch punten 
van verschil • Het bec)insel der onherroepeliikheid • Onwettige 
~inderen • De overgangsregeling • Moeiliikheden ten aanzien van 
de adelliike titel • Een Besluit van de Souvereine Vorst • Ver
heffing in de adelstand Minister Donker achtte zich ni,t 
bevoegd. 

0 ok de Eerste Kamer heeft thans het 
ontwerp Adoptiewet zonder hoof

delijke stemming en met algemene stem
men aanvaard. 

We verheugen ons over die totstandko
ming (al duurt het nog even, voor zij in 
werking treedt) en over de eenstemmig
heid, waarmede deze wet is aangenomen. 

Dat wil ondertussen niet zeggen, dat 
alle leden in de Kamers op principieel 
geheel gelijke wijze tegenover dit ont
werP stonden en het wil evenmin zeggen, 
dat er geen bezwaren op onderdelen wa
ren. 

Principieel enigermate afwijkend was 
vooral het K.V.P.-standpunt, in zoverre 
men daar zo sterk mogelijk wilde tornen 
aan het beginsel der onherroepelijkheid 
van de adoptie. 

Minister Donker was daar destijds 
- reeds enigermate aan tegemoet gekomen 

door het alsnog mogelijk te maken, dat 
de geadopteerde tussen zijn 23ste en 24ste 
levensjaar deze herroeping bij de rech
ter aanvraagt. 

Het verzoek kan dan echter alleen wor
den toegewezen, indien die herroeping 
in het kennelijk belang van het kind is 
en de rechter van de redelijkheid der her
roeping in gemoede overtuigd is. . 

Mr. Van Rijckevorsel (K.V.P.) was 
daarmede - men zal het zich wellicht 
nog herinneren - in de Tweede Kamer 

, echter niet tevreden en had een amende
ment ingediend om deze bepaling aldus 
te wijzigen, dat wanneer een geadopteer
de zulk een verzoek zou doen, dit ver
zoek bij rechterlijke uitspraak in ieder 
geval zou worden toegewezen. Het o o r
d e e 1 van de rechter zou dan dus wor
den uitgej;chakeld. 

Dit amendement is toen echter met 
kleine meerderheid verworpen en mr. 
:Witteman, de K.V.P.-woordvoerder in de 
Eerste Kamer, betuigde daarover ook zij. 
nerzijds nog zijn leedwezen. 

* • ~ 

Geheel anders dacht onze geestver
want mr. De Vos van Steenwijk 

daarover. Hij was het met minister Don-

Mr. DE VOS VAN STEENWIJK 
...... uitspraak van de minister ..... . 

ker eens, dat als essentialia van de adop
tie 'moeten worden aangemerkt: 1. dat 
deze in de eerste plaats moet worden 
gezien als een maatregel in het belang 
van het kind en 2. dat zij in beginsel 
onherroepelijk moet zijn. 

Baron De Vos Van Steenwijk betreur
de dan _ook wel enigermate, dat op die 
onherroepelijkheid een uitzondering was 
gemaakt; lilaar zo geclausuleerd en met 
de beslissing bij de rechter, kon hij er 
zich dan toch tenslotte wel bij neerleg
gen. 

Terecht echter zei onze geestverwant, 
dat die onherroepelijkheid nodig is in het 
belang van de rust in het gezin en hij 
sprak de wens uit, dat zij zo min moge
lijk zou voorkomen. 

De heer De Vos van Steenwijk had ech
ter ook nog enige andere bezwaren, al 
gaven deze hem dan ook terecht geen 
aanleiding om zijn stem aan het ontwerp 
te onthouden. 

In de eerste plaats had hij er bezwaar 
tegen, dat de adoptie van een onwettig 
kind wordt uitgesloten. Hij zou liever 
hebben gezien, dat deze beperkt was tot 
overspelige en bloedschennige kinderen. 

Daarin bijgevallen door mr. Tjeenk 
Willink (Arb.), heeft onze geestverwant 
getracht de minister zover te krijgen, da11 
hij door een novelle of ànderszins . zou 
terugkomen op _de stringente toepassing 
van de maximum-leeftijd der adoptie
ouders (zij moeten ten minste 18 en ten 
hoogste 50 jaar ouder zijn dan het te 
adopteren kind) ook voor de overgangs
tijd; d.w.z. in reeds. bestaan_de feitelijke 
adoptieverhoudingen. 

Minister Donker bleef echter slechts bij 
de reeds eerder gedane toezegging, dat, 
wanneer de praktijk na totstandkoming 
en invoering van de ontworpen wet zou 
uitwijzen, dat er inderdaad ernstige la
cunes in het overgangsrecht zijn, dit 
vraagstuk opnieuw zou worde~ bezien. 

• • • 
B ijval - in dit geval niet alleen van 

mej. Tjeenk Willink, maar ook van 
mr. Kolff (C.H.) - kreeg onze woord
voerder ook ten aanzien van een ander 
punt, namelijk de overgang van een adel. 
lijke titel. 

Hierbij komen twee vragen naar vo
ren. De eerste is: Behoudt een kind uit 
een geslacht met een titel, deze titel bij 
adoptie door niet-ad';llijke a~optief

ouders? 
De minister zêi, ook naar sprekers me

ning, terecht: neen. Het kind krijgt de 
naam van de àdoptiefouders, waaraan 
geen titel verbonden is. Behield het de 
titel, dan zou deze daardoor verbonden 
worden aan een ander geslacht en zou 
men treden in het prerogatief van de 
Kroon, zoals het in artikel 74 van de 
Grondwet is neergelegd. 

Andersom echter is de kwestie moei
lijker. Zal een kind Uit een niet-adellijk 

MINISTER DONKER 
•••... verwijzing naar ambtgenoot.. .••• 

geslacht, dat door adellijke · adoptief
ouders wordt geadopteerd, de titel vari 
die adoptiefouders krijgen? De minister 
zei neen en had zich beroepen op het be~ 
sluit van de Souvereine Vorst van 13 fe
bruari 1815, waarin staat, dat die titel 
overgaat op de "wettige afstammelingen" 
en de heer De Vos van Steenwijk was 
het er wel mee eens, dat dit aldus moest 
worden geïnterpreteerd, dat daarmede 
werd bedoeld: wettige afstammelingen 
d o o r g e b o o r t e. 

Nn zou men, zoals de heer De Vos van 
op de voorgrond stelde, ·kun
t: Is dit nu belangrijk? Er zijn 

"---- _ .. n de aQ.ellijke titel geen voor
rechten meer verbonden en men kan na
tuurlijk betogen: het kind kan ook zon
der deze titel gelukkig worden. 

Maar hier spelen toch tal van impon
derabilia een rol. Wanneer er· ook wet
tige afstammelingen zijn, die dus wel de 
titel hebben (broers en zusters) en er is 
een adoptiefkind, dat geen titel 'heeft, dan 
wordt de laatste onwillekeurig -aangezien 
voor "een bastaard" en dat is voor een 
adoptiefkind wel een heel pijnlijke situa
tie. 

Minister Donker had-nu destijds reeds 
opgemerkt, dat in dat geval verheffing 
in de adelstand door de Kroon mogelijk 
zou zijn. De heer De Vos van Steenwijk 
was het daarmede eens, maar .hij moest 
erop wijzen, dat in de praktijk verheffing 
in de adelstand in ons land nimmer meer 
plaats heeft. 

Alleen erkenning komt nog voor. En 
hij wilde nu gaarne een uitspraak van 
de minister, dat naar diens mening er 
alle aanleiding voor is, dat bij adoptie 
door adoptiefouders met een titel, de 
Kroon, wanneer belanghebbenden zulks 
wensen, overeenkomstig artikel 74 van 
de Grondwet adeldom verleent. 

Die verklaring heeft minister Donker 
echter gemeend niet te kunnen afleggen, 
omdat zowei een eventuele wijziging van 
het bovengenoemde besluit als het even
tueel verlenen van adeldom, voor zover 
het de ministeriële verantwoordelijkheid 
betreft, liggen op het terrein van de mi
nister van Binnenlandse Zaken. 

Welke minister het echtér ook betreft, 
een probleem ligt hier zeker en het laat
ste woord zal daarover nog wel niet zijn 
gezegd. A. 
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Alexander Pola in het 
Politiek-Cabaret 

"'t Is Oud, 
't blijft nieuw" 

Verdere medewerkendeD 
zijD: 

Dini de Neef 
Rob van Reijn 
Wouter Denijs 

I..eiden .....•••... 
·Strijen 
Meppel 
Zuidhom 7 en 
Emmeloord 

28 Februari 
29 Februari 

6 Maart 
10 Maart 

9 Maart 
Tiel .......... -... 14 .Maart 
Gouda . . .•• • .•. . . 16 Maart 
Alkmaar 17 Maart 
Rijswijk . . . . . • • . • • 19 Maart 
Steenwijk 21 Maart 
Haarlem 10 April 
Zutphen 11 April 
Zaandam 12 April 
Groningen 23 April 
Eindhoven 27 April 
Utrecht . . . . . . . . . 8 Mei 
Den Haag 9 en 30 Mei 
Almelo 17 Mei 
Apeldoorn •.••.• 
Rotterdam 

6 Juni 
11 JliDi 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen hêeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgeDde bij. 

eenkomsten, waarin een :Middenstande-
-forum zal optreden, belegd: 

Maandar 6 febr., %0 u. te .G....m.• 
in hotel Hofman, Poelestraat 12 

Maanda« 13 febnaarl !t ·-· te Leldea 

Maandac 20 februari 2t uur te Arnhem. 

Dlnscla« 13 maart, !t 'au te Zwelle, 
in hotel Peters, Grote Markt. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan• 
keiijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

Afdelingsbesturen, die prijs stellen op 
het organiseren van een dergelijke avond 
(bij voorkeur op maandag), kunnen zich 
wenden tot het secretariaat der Lande
lijke Middenstandscommissie, Zuid-Oost 
Buitensingel 226a, 's-Gravenhage, tel. 
770425. 

(Vervolg van pag. 1) 

sector niet achterwege mag blijven en bij het 
debat daarover vlbeg mr. Van Leeuwen zich af, of 
h_et ook niet wenselijk zou zijn, de investering, wel~ 
ke in de Kameruitbreiding wordt gestoken (voor
lOpig) niet te doen doorgaan. 

partementen wel nuttig is". En ook andere V.V.D.· 
leden in de Tweede en Eerste Kamer tekenden bij 
voorbaat verzet aan tegen de door prof. Romroe 
geopperde gedacpte, bij de volgende Kabinetsfor
matie te komen tot een apart P.B.O.-departement 
(met natuurlijk alle gevolgen van dien in het ad
ministratieve en financiële vlak). 

5 Tenslotte bracht mr. Van Leeuwen in her
innering, dat de radiodistributie wordt ge

subsidieerd doordat de tarieven de kosten niet dek· 
ken en dat ook de televisie wordt gesubsidieerd, 
welk subsidie neerkomt op f 100 per toestel per 
jaar. Voor de radiodistributie gaf hij een economisch 
verantwoord 'tarief in overweging en voor de teleo 
visie een z.g. "commerciële televisie". 

In overeenstemming daarmede was dit ook één 
_van dè door prof. Oud naar voren gebrachte argu
menten,. op grond wa.arvan onze fractie stemde te
gen het Grondwetsherzieningsvoorstel om het aan
tal leden van de Kamers uit te breiden. -

-3 Men zou, zo merkte mr. Van Leeuwen ook 
op, "erover kunnen nadenken, of het inves

tctca iA de vorm van uitbreiding van het aantal De-

4 De heer Ritmeester richtte zich tegen de 
voortdurende uitbreiding van het voorlich

tingsapparaat. 
· Bij de behandeling van de begroting van Maat, 

schappelijk Werk diende hij een (door de Kamer
meerderheid verworpen) amendement in, dat zich 
richtte tegen een post voor een ·nieuwe voorlich
tingsambtenaar op dat Departement. 

· Ziedaar een aantal concrete voorstellen en 80o 
dachten in enkele maanden tijds. 

Men blijve ons dus van het lijf met voorstellingen 
alsof de V.V.D., pratend over beperking ..-an staats
uitgaven, allc;_en maar komt met ,,wensen, die geld 
kosten" en nooit enige moeite doet om aan te geven, 
waar zou kunnen worden bezuinigd zonder vitale 
sociale of cult.urele belangen aan te tasten. 



VBLJHl!liD EN DEMOCRATIE 

* ~U~n. WEEK to.t WEEK * 
A.R. vroegen om zendtijd 

Gelijk men in de dagbladen heeft kunnen lezen, 
· heeft het Centraal Comité van antirevolu

tionarie kiesverenigingen zich schriftelijk tot minis
ters Cals gewend met het verzoek ook aan de A.R.
partij radiozendtijd beschikbaar te stellen. 

De antirevolutionairen verwijzen in dit verband · 
naar de toezeggingen, die minister Cals in de 
Memorie van Antwoord heeft gedaan ten aanzien 
van de V.V.D. · 

Zij betogen, dat zij zich als politieke partij vrijwel 
voor dezelfde moeilijkheden zien geplaatst bij de 
radiouitzendingen ·als onze partij, en men haast 
zich dan er aan toe te voegen, dat de N.C.R.V. geen 
politieke omroep is, maar een binding op het gebied 
van de religie. 

Wij vinden deze redenerng uiterst zwak al mag 
zij dan ook formeel gezien steekhoudend zijn. 

Inderdaad is de N.C.R.V. geen politieke omroep 
in de zin zoals b.v. de V.A.R.A. is. 

Het is echter wel min of meer misleidend het zo 
te stellen alsof het protestant christelijke deel van 
ons volk op politiek gebied voor de microfoon van 
de N.C.R.V. niet aan zijn trek zou komen. 

Immers, als men de programma's van de N.C.R.V. 
goed beluistert blijkt zonneklaar, dat er wel poli
tieke uitzendingen in voorkomen, waarbij zowel de 
A.R. als de C.H. gelegenheid krijgen van hun 
politieke visie blijk te geven. 

Zowel de hoogtijdagen van de Antirevolutionaire 
partij als die van de C.H.U. zijn regelmatig uitge
zonden. 

Voorts krijgt de antirevolutionaire senator prof. 
mr. dr. I. A. Diepenhorst elke week een kwartier 
de gelegenheid voor de N.C.R.V.-microfoon zijn 
commentaar te geven op gebeurtenissen 'in het 
parlement en daarbuite!l. . 

Noemen wij verder de wekelijkse uitzending ge
naamd: "Spectrum van het Christelijk organisatie en 
verenigingsleven" welke uitzending eveneens een 
kwartier du11rt. 

. OQI<: d~. christelijke vakbeweging kan wekelijks 
haa~: stem voo.r de. N.C,R.V. doen hqren bij monde 
van de heer C. van Nierop, secretaris van het Chris
telijk Nationaal Vakverbond, die in de rubriek "So
ciaal Perspectief"', steeds tien minuten de gelegen
heid krijgt actuele sociale vraags~kken te behan-
delen. "• ·.. · . ·· 

Nogmaals, de A.R. Partij moet nu niet met spits~ 
vondigheidjes komen aandragen. 

De bewering, dat zij ten. aanzien van de radio
uitzendingen "vrijwel voor dezelfde moeilijkheden 
zou staan als de V.V.D.", is volkomen in strijd met 
de waarheid en dus volkomen ongegrond. 

* * * 

"Feitelijk niet zo" 
. 
z,s het 

"Het Vrije Volk" heeft een verkiezingsrubriek 
geopend onder het hoofd "Feitelijk is het 

zo", een soort verkiezingshandleiding, die men 
.. P.v.d.ABC' noemt. 

In deze rubriek wordt uiteraard een loflied op de 
socialistische politiek gezongen, maar dit lied klinkt 
af en toe nogal eens eentonig en eenzijdig. 

Zo kon men dezer dagen in deze rubriek het 
aavolgende lezen: 

"Wie vóór december 1913 oud was en niet meer 
werken kon, was geheel aangewezen op de steun 
van zijn kinderen of op armenzorg. In december 
1913 kregen de ouden van dagen, die 70 jaar of 
ouder waren, een uitkering van drie gulden per 
week als ze gehuwd waren, en van twee gulden 
per week als ze ongehuwd waren. 

Dat was niet veel, maar het was een begin. 
Daarom: Hulde aan de antirevolutionaire minis
ter Talma, die deze eerste ouderdomsuitkering tot 
stand heeft gebracht. 

Intussen werd Nederland steeds welvarender. 
De uitkering is één keer verhoogd tot vijf gulden 
voor gehuwden en drie gulden voor ongehuwden. 

Toen kwam de oorlog. Het schatrijke Neder
land werd in vijf jaar straatarm. 

Maar toch gaf in 1947 de minister van Sociale 
Zaken, W. Drees, aan de bejaarden een nood
regeling, die inhield dat de uitkering gemiddeld 
driemaal zo hoog werd." 

Wij zouden zo zeggen, het laatste is wel een tik
keltje demagogisch gesteld. Want Drees gaf die 

noodregeling niet, doch een Kamermeerderheid, 
waartoe ook andere politieke partijen behoorden 
dan de socialisten alleen. 
. Met andere woorden, deze regeling kwam er langs 
'een volkomen democratische weg, waarbij de socia
listen hun aandeel bij droegen, doch dit nimmer tot 
stand hadden kunnen brengen als ook niet de mede
werking van andere politieke partijen was ver
zekerd. 

Zo is het en niet anders, maar het komt "Het 
Vrije Volk" in de naderende verkiezingstijd blijk
baar beter uit de zaken maar eenzijdig voor te stel
len. Wie weet; trappen de lezers er wel in. 

* * * 

Chroesjtsjow tegen de 
bureaucratie 

Men kan nu niet bepaald zeggen, dat de poli
tieke partijen, die de geleide economie 

voorstaan een merkbare hekel hebben aan bureau
cratie. Zij praten liever maar over dit vaak onver
mijdelijke gevolg van hun politiek. Ook de com
munisten niet. 

Daarom is de rede die Chroesjtsjow de vorige 
week hield voor de jonge boeren wel zeer merk
waardig te noemen. 

Chroesjtsjow gaf toen namelijk een duidelijke 
wenk aan de ministers van Landbouw en Staatsland
bouwbedrijven om een einde te maken aan de 
bureaucratie bij hun departementen. 

Hij zeide o.m. dat het nodig was "het zwaard te 
trekken in de strijd tegen de bureaucratie met de
zelfde energie, waarmee de boeren de onontgonnen 
geb~eden hebben beploegd". . 

"Is het niet mogelijk strenger op te treden tegen 
bureaucraten teneinde het land te bevrijden van dit 
onkruid"., zo riep' Chroesjtsjow uit en vervolgdè: 
"Men moet strijden voor een verkleining van het 
ambtenarencorps. En gij, kameraden ministers, be
hoort Uw diensten te controleren en U te ontdoen 
van overbodige ambtenaren". 

Voorwaar een merkwaardige uitspràa:k; waaruit 
in elk geval blijkt, dat men niet straffeloos de na
tuurwetten van een gezonde kan overtreden. 

* * * 

Ook Duitse socialisten· voor 
de doorbraak? (1) 

Onder het opscl;uift "S.P .D. in richting van 
brede volkspartij" met als onderkop: "Wei

nig rode vlaggen op partijcongres", meldt de corres
pondent te Bonn van "Het Vrije Volk" d.d. 26 Ja
nuari j.l. o.m. het navolgende: 

Het congres, dat de Duitse socialistische partij 
in Keulen hield, had wel enige opmerkelijke kan
ten. Het was geen gewóón partijcongres, waarvoor 
afgevaardigden door de districten en afdelingen 
worden gekozen. 

De deelnemers bestonden -voor het overgrote 
deel uit het partijkader, dat in partijdienst staat. 

Er ontbrak het nadrukkelijke appél aan "de 
arbeidersklasse", dat gewoonlijk bij de congressen 
van de S.P.D. opvalt, al uit zich dat dan dikwijls 
alleen in een rode vlaggenpracht en een opmars 
van de jeugdorganisatie. 

In de hele zaal was slechts één rode vlag aan
wezig: de partijvlag. Achter de bestuurstafel, waar 
het embleem van de partij in knallend rood pleegt 
te hangen, hingen nu slechts de overgrote letters 
S.P.D. met glinsterend zilver overgoten. 

Het kán niet toevallig zijn, dat men bij de 
uiterlijke opzet van dit congres alles vermeden 
heeft, wat afschrikwekkend zou kunnèn werken 
op groepen, die voor de economische en sociale 
eisen van het socialisme wel oor heboen, maar uit 
traditie met de ogen knipperen als daarbij te veel 
vurig rode kleuren worden vertoond. 

Het congres wendde zich dan ook zeer duidelijk 
tot een veel grotere groep van Duitsers dan onder 
het oude begrip "arbeidersklasse" wordt verstaan. 
Het wendde zich tot a 11 e arbeidende groepen, 
van handarbeiders af tot aan de vrije beroepen. 

Arbeiders, middenstand, studerende jeugd, de 
vrije beroepen, de technici en de wetenschapsmen
sen. Al ontbrak op het congres de rode kleur, die 
men in Duitsland onmiddellijk verbindt aan het 
begrip "marxisme", de eisen, die het partijbestuur 
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voor deze groepen op het congres stelde, warea · 
socialistische eisen en betekenen te zamen de op
bouw van Duitsland al~ sociale staat. 

Over de oude actie-leuzen van de S.P.D. (geen 
herbewapening in Westers kader, hereniging vóór 
alles) werd alleen maar heel even iets gezegd voor 
zover het met de eisen-van-den-dag onvermijdelijk 
was. 

Die leuzen zijn versleten - zij hebben geen vat 
op de bevolking gehad en hoewel de S.P.D. deze 
leuzen nog steeds principieel voert, zijn zij toch 
niet geschikt om er op te blijven teren, nadat op 
de laatste conferentie v~n Genève gebleken is, dat 
zij tot niets leiden. 

De congres-leuze "nieuwbouw van Duitsland .. 
is echter geen geheel nieuwe richting van de poli
tiek der S.P.D. 

* * * 

Ook Duitse socialisten voor 
de doorbraak? (II) 

De correspond.ent vervolgt in zijn verslag 
aldus: 

,.Degenen, die in dit congres een principiële 
verandering van de socialistische politiek menen. 
te zien, (en die zijn er in Duitsland) hebben het 
bij het verkeerde eind. 

De S.P.D. keert terug tot haar volle taak ea. 
kan daaraan nu de energie geven, die tot nog toe 
door de doelloze strijd op het gebied der buiten
landse politiek werd opgeëist. 

Bij de inspanning, die de actie voor het binnen
landse sociale propram zal kosten, kan het niet 
anders of de buitenlandse politiek komt op de 
tweede plaats. Wellicht was dat een van de rede
nen, waarom dit congres was. De partij-zelf moet 
aan met afgevaardigden, met discussies en met 
besluiten. 

Het zal menig partijlid moeite kosten in zijn 
fabrieksdiscussies en in zijn propaganda nu ineens 
over te schakelen op de binnenlandse sociale en 
politieke eisen. 

Wellicht was dat ook de reden, waarom het 
geen "demonstratief" congres was. De partij-zelf 
moet aan de nieuwe actie eerst worden gewend, 
zich vertrouwd maken met de eisen. 

Bovenal moet zij zich vertrouwd ma:ken met 
wat dan toch wél een nieuwe· tendentie bij de 
S.P.D. is: de duidelijke wil van een v o 1 k spartij 
te worden, waarin allen, die het socialistisch pro
gram aanvaarden een plaats kunnen vinden in ·de 
zekerheid, dat die partij, de belangen behartigt 
van het gehéle volk, van de arbeiders, de ouden 
van dagen, de middenstand, de technici, de weten
schapsmensen. 

Het program, dat het partijbestuur door de spre
kers liet verkondigen, is geen principiële getuige
nis. Het is een zakelijk samenstel van maatregelen, 
waardoor de sociale rechtvaardigheid een stap 
vooruit kan worden gebracht. Het is een program, 
waarmee men een verkiezingsstrijd kan ingaan en 
eventueel daarna deel kan nemen aan een rege
ring, zonder het program te behoeven verlooche
nen". 

* * * 

Ook Duitse socialisten voor 
de doorbraak? (Ill) 

De passage: "Degenen, die in dit congres eeo. 
principiële verandering van de socialistische . 

partij menen te zien, hebben het bij het verkeerde 
eind," doet op zijn zachtst gezegd nogal naïef aan. 

Alles wijst er in dit verslag n.l. op, dat de Duitse 
socialisten de oude dogmatische principes gaan ver
laten en ook in tactisch-psychologisch opzicht een 
ommezwaai maken, waarbij zelfs de kleur rood door 
zilver wordt verdrongen. 

Een beetje doorbraak dus, hetgeen voor het oude, 
Duitse dogmatische socialisme wel een reuzenzwaai 
betekent. 

Met dit al kan men constateren, dat ook het 
Duitse socialisme een merkwaardige ontwikkeling 
ondergaat, waarbij de oude socialistische tactiek 
overboord wordt gegooid. Het oude dogma - ook 
in ons land - heeft althans voor de propaganda, af
gedaan. Het gevolg is, evenwel een hinken op twee 
gedachten, een halfslachtigheid, die zich in ons land 
bij de P.v.d.A. zo sterk doet gevoelen. De midden
stand en de vergeten groepen weten hiervan mee te 
praten. 

De eindconclusie zal ook in deze nieuwe fase in de 
ontwikkeling van het Duitse socialisme wel zijn, dat 
de rode vos wel zijn haren, maar nimmer zijn stre
ken verliest. 
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De positie 
Israël 

van de jonge 
nader belicht 

staat 

Drs. Korthals betoogt, dat de grote staten de vrede · 
in het Midden Oosten moeten verzekeren 

Het parlement van Israël heeft afgevaardigden van de Nederlandse Staten 
Generaal uitgenodigd voor een bezoek. Ik heb deze uitnodiging beschouwd als een eer, 

Bij ons bezoek immers is ten duidelijkste gebleken, dat de uitnodiging tot ons 
was gericht, omdat het volk van Israël zich nauw verbonden gevoelt aan het 
Nederlandse volk. 

Niet alleen omdat duizenden joden, die thans in Israël wonen, uit ons land 
afkomstig zijn. Maar vooral, omdat het volk van Israël weet, dat in ons land 
steeds, een nauwe .band heeft bestaan tussen joden en niet-joden, dat ons land 
door de eeuwen heen een vrijheid heeft geschonken, die de joden tevens een 
bescherming was en dat in de schrikkelijke bezettingsjaren, die nog zo kort 
a.clhter ons liggen, duizenden Nederlanders zich hebben opgesteld om het~ leven 
van joodse landgenoten te redden. 

Wanneer ik dit zo zeg, dan bedoei ik 
dit niet als een hulde aan het 

Nederlandse volk; het vervulde slechts 
het gebod der naastenliefde. En wel je
gens de joodse landgenoten, van wie 
zovelen in wetenschap en kunst de 
naam van Nederland hebben opgestuwd. 
Voor het culturele leven is Nederland 
aan zijn joodse landgenoten grote dank 
verschuldigd, ook voor de maatschappe
lijke ontwikkeling, waarop vele jollien 
hun stempel hebben gedrukt. 

Door het innig verweven zijn van jo
den en niet-joden is een band gevormd, 
een band van vriendschap, die over d'e 
grenzen reikt, evenzo ·wanneer de joden 
hun eigen huis in hun eigen staat heb
ben. 

Wij zijn daar g.elukkig over en vooral 
zijn wij er gelukkig over, dat wij hen 
hebben mogen zien in eigen huis, het 
huis der vaderen, waar zij werken en 
streven met inzet van al hun kracht, al 
hQn verstand en geheel hun hart. 

Wij zijrr gelukkig daar in Israël te 
gast geweest te zijn bij goede gast
heren, die ons op onnavolgbare wijze 
hun gastvrijheid deden genieten, die 
alles richtten naar wat hun :;astén aan
genaam kon zijn, met bescheiden trots 
tonend de schoonheid van het land van 
Israël en hun werken daar en de resul
taten daarvan. Men staat verbaasd wan
neer men een moderne stad ziet van 
ho~derdduizenden inwoners, opgebouwd 
in i een halve eeuw. 

Men staat vol bewondering wanneer 
men door de woestijn gaande of door 
met keien. bezaaid bergland plotseling 
vruchtbare gronden ziet - men heeft 
woestijn gemaakt tot vruchtbaar land. 

* * 

M en ziet het als· een wonder aan, 
· . dat in Israël honderdduizenden 

uit alle streken der wereld zijn geko
men, - allen met de stijl van de landen· 
waar zij eeuwen hebben gewoond, zelfs 
velen met het uiterlijk der volken waar 
tussen zij hebben geleefd -, hier levend 
als één volk, bouwend aan het nieuwe 
land, dat het oude land is, m~t een 
ideaal voor ogen: een welvarend land 
met een vrij volk. 

oude stad vart Jeruzalem onbereiklbaar 
zagen liggen, geweerschoten van daar 
naar ons opklonken en tussen de oude 
stad en de plaats waar wij stonden de 
'Vernielingen van de oorlog zich· nog zo 
gruwzaam aan ons vertoonden. 

Niemandsland loopt dwars door Jeru
zalem en aan weerszijden gewapende 
militairen, loerend naar elkanders land 
of geen bedreiging daaruit naar voren 
komt, elkaar wantrouwend tot in het 

• diepst van de ziel. Deze smart ligt over 
het land, dat wij gezien hebben. 

* * * 
W anneer wij daar dan gekruist hebben 

door dat land, wanneer wij kwamen 
aan de zo schone oevers van het Meer 
van Galilea en daar in stilte hebben 
mogen ondergaan de vrede van die heer
lijke namiddag met over de bergen de 
wegstervende zon en in de geest beleef. 
den, dat Jezus daar is rondgegaan; dan 
was het zo moeilijk om dat Meer te 
zien als strijdtoneeL Men is dan zo 
dicht bij het verlangen naar vrede over 
de mensen. 

En wanneer men dan al die mensen 
daar de beste kraohten geven zag om 
het nieuwe, oude land weer op te bou
wen, om de stenen van de bergen van 
Galilea weg te werken en terrassen aan 
te leggen om. de vruchtbare grond. te 
behouden en wanneer men de irrigatie
werken Vl!'n de Negebwoestijn zag, die 
cultuurgrond uit schijnbaar dorre on
vruchtbaarheid tevoorschijn toverde, 
dan stond men ineens voor de grote 
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KANTOORMEUBELEN 
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vraag waarom een volk dat n~j<ver aan 
zijn toekomst bouwt, tooh niet rustig 
daarmee door kan gaan. 

Dan staat men onmiddellijk daarna 
voor de algemene vraag, waarom de 
volken riiet rustig en vredig en elkaar 
vertrouwend voort kunnen ·:•erken, 

Zeker, wij hebben het al niet in onze 
mensenhand. Zelfs vele menselijke ge

. voelens, de ergste en gevaarlijkste 
vaak, hebben wij sleoht onder controle; 
en dat doet de wereld veel kwaad. 

Maar, rondom de staat Israël is er 
toch een verantwoordelijklheld, die waar. 
borgen schept. Zonder ·daarin diep te 
treden moet gezegd worden, dat het 
hier een staat geldt, die evenals de an
dere staten, recht heeft op de waärbor. 
gen, die het Handvest der Verenigde 
Naties biedt. Er is voor het bewaren 
van de vrede een taak voor de interna
tionale volkerengemeenschap. 

Wij moeten hopen, dat de machtige 
staten zich hiervan bewust zijn. Laten 
wij ons echter bewust zijn van het poli
tieke spel, dat gespeeld wordt. De wa
penleveranties betekenen: vuur naar 
het kruitvat dragen. Laat daarom ieder 
begrijpen, dat wat zich thans rondom 
Israël afspeelt, reden moet zijn voor 
grote voorzichtigheid. De emotie mag 
het nooit winnen van het nuchtere han
delen. 

Zeker mag het gevoel medespreken, 
het kan niet anders; de warme bewo
genheid kan prikkelen tot .5rote daden. 
Maar .bij een kruitvat, dat de wereld in 
brand kan zetten, past het uiterste 
overleg bij elk handelen. 

Daartegenover staat echter, dat van 
de verantwoord'elijke staatslieden der 
grote statEm verwacht mag wûrden, een 
grote vastberadenheid. Het moet te goe
der tljd aan elkaar duidelijk zijn, dat de 
groten hun plichten gevoelen om de 
vrede te waarborgen en dat zij die plich
ten zullen nakomen. Dàt kan veel ellen
de voorkomen. 

En wanneer ik dan thans ga "beslui
ten, dan wil ik zeggen, dat mijn opmer
kingen drieërlei doel hadden. 

In de eerste plaats wilde ik getuigen 
van mijn diepe eerbied voor wat ik heb 
zien bouwen door het voll{ van Israël; 

In de tweede plaats wilde ik de vuri
ge hoop uitspreken, dat de grote mo
gendheden door een vastberaden hou
ding leiding zullen geven aan de volke
rengemeenscháp om strijd te voorko-• 
men; 

In de derde plaats hoop ik, dat wijs
heid. bij de mensen moge zijn, zodat er 
niet strijd maar vrede zal zijn over het 
volk van Israël, het volk, dat blijkens 
zijn prestaties prachtig opbouwend werk 
doet in een eeuwen verwaarloosd land, 
het volk dat na eeuwen van verlangen, 
verdrukking en vernedering vaak, thans 
in eigen huis in eigen land is. 

Dit volk wens ik uit mijn diepste in
nerlijk: vrede ~ zegen over zijn arbeid. 

De dagbladen hebben gemeld, 
dat een delegatie uit de Neder
landse Staten-Generaal op uit
nodiging van het parlement van 
Israël een bezoek heeft gebracht 
aan deze jonge staat in het 

Midden-Oosten. 
Een der leden van deze uit 7 

personen bestaande de,legatie was 
ons Tweede Kamerlid drs H. A. 
Korthals. 

Met enkele andere leden van 
de delegatie heeft de heer Kort
hals vorige week in een grote 
vergaderimg in de Houtrusthallen 
te 's-Gravenhage, georganiseerd 
door het Noodfonds Israël, een 
"tien minuten speech" gehou
den naar aanleiding van zijn 
aan Israël gebrachte bezoek. De 
heer KorthalS was bereid de 
tekst daarvan voor ons blad af . 
te staan. Wij drukken haar op · 
deze pagina af. 

Galaata bulzen •• 
6·11 4 m.m. blank getroldcen 

• 
Ga .. ate atalan vlampQp 

• 
Ga.- en Watarlelllng bull. 

zwart en 
gagalvanlaaerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/hJ. W.OONK&Co 
ARNHEM TEL 24941 Men ziet de innerlijke bevrijding de

zer mensen, zo anders dan wij ze hier 
gekend hebben. Men 21iet htin vreugden, 
hun geluk en met diepe smart realiseert 
men zich, dat het ,,sjalom" (1·:·ede) daar 
een bede is, want het volk van Israël 
kent de vrede nog niet. Het joodse volk, 
zolang gezworven hebbend en aan zo
vele onzekerheden ten pr· oi, maar altijd 
met de hunkering naar het land der va
deren, vindt, thuisgekomen de vrede 
nog niet. Maar, in dit volk is thans de 
kracht, die geschonken wordt wanneer 
hoge idealen ··ervuld zijn. Wanneer ge-

Liberaal Middenstandscongres 

zongen wordt: · 
"Indien ik U vergete, o Jeruzalem, 
zo vergete mij mijn rechthand", 
Leren deze regels ons de diepte van 

het verlangen naar Jeruzalem, maar de 
waarde van het bereiken van het ideaal 
klinkt zo vol vreugde uit de aanglijpen-
de regels: · 

"mijn tong kleve aan mijn verhemelte, 
als ik uwer niet gedenk, 
als ik Jeruzalem niet · ·erhef 
èoven mijn hoogste vreugde". 

Welnu, Jeruzalem is bereikt. Daar
over zij de allerhoogste vreugde. Al 
raakt deze vreugde dan onmiddellijk 
aan de smart. De smart, die ons, Chris
tenen, zo aansprak toen wij twee weken 
geleden de heilige plaatsen niet konden 
bez<ieken, van een hoog gebouw af de ." ' . 

Woensdag 

25 

apr U 
1956 

11 uur 

ln .Bellèvue" te Amsterdam 

Ons Kamerlid J. G. H. Co{nelissen 
spreekt over 

"Parlementaire strijd voor de middenstand" 

Afdelingsbesturen, zorgt voor een massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstanders in uw gemeente op tot bezoek 
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BELANGRIJKE DAGEN VOOR 
PRINSES BEATRIX 

~1 Januari: Prinses Beatrix werd 18 
·jaar; 1 Februari: zij sprak voor de radio 
om te bedanken voor de vele gelukwen
sen; 4 Februari, op de dag, dat ons week
blad verschijnt: diner in het Paleis te 
Amsterdam ter gelegenheid ;van haar 18e 
verjaardag; 7 Februari: zal zij in Den 
Haag geïnstalleerd worden. als lid van de 
Raad van State; 

Door al deze feiten wordt in het bij
zonder de aandacht gevestigd op Haar, 
die, al is dat hopelijk nog ver weg, eens 
draagster zal zijn van de Kroon, die zal 
règeren over Nederland. Gelukwensen 
heeft zij ontvangen uit alle delen van ons 
land en uit alle. kringen en opnieuw is 
gebleken, hoezeer Oranje ons Nederlan
ders samenbindt. Met deze nieuwe blij
ken van aanhankelijkheid zijn de gedach
ten weer teruggegaan naar die 31ste Ja
nuari, de. geltoortedag van Prinses Bea
trix en naar de 1e Februari, de Nationale 
Feestdag, van het jaar 1938 en voor hen, 
die toen deze dagen hebben meegemaakt, 
zijn de herinneringen eensklaps weer le
vend geworden. Zij herinneren zich weer, 
hoe ons land, dat op de ochtend van de 
31ste Januari nog een rustig werkend 
land, ineens een vlaggend en feestvie
rend land werd, hoe groot de vreugde en 
Ankbaarbeid was. 

Zij herinneren zich weer· die samen
komst op het Binnenhof in Den Haag, op 
1 Februari 1938, waar de woorden gespro
ken werden uit het gedicht van Nicolaas 
Beets: "Blijf één, blijf één, mijn Vader
land, laat niets die kracht U roven, 
schraag als een enig man de troon en 
meng geen · wanklank in de toon van 
't oud Oranje Boven". 
- En waar door de jongeren gezamenlijk 
hun trouw aan het Vorstenhuis werd 
v~tgelegd . in . de' woorden: "Trouw aan 
Oranje, als symbool van onze volkseen
heiid in verleden en heden, zijn wij; trouw 
aan de nieuwe Oranje zullen wij zijn, als 
symbool van de toekomst, wij, jongeren 
van Nederland" .. 

Die woorden hebben weer geklonken op 
de 31ste Januari 1956; het was de be
doeling geweest om weer op het Binnen
hof samen te komen met de jongeren 
van thans en met de jongeren van toen, 
maar de koude dreef hen naar de over
dekte ruimte van de grote Willemskerk. 
Maar ook daar werden opnieuw via de 
gramafoonplaten uit 1938 deze woorden 
gehoord, werd via de technische hulp
middelen aan. de jongeren van thans die 
eed van trouw ten gehore gebracht. Men 
zou kunnen spreken van de fakkel, die 
doorgegeven werd, opdat de jongeren 
van thans op .hun . beurt deze fakkel 
weer kunnen doorgeven. 

Prinses Beatrix achttien jaar. Het 
volle leven met al zijn problemen en 
vraagstukken, die voor haar, naar men
selijke berekening extra zwaar zullen 
zijn, ligt voor haar. Moge het zo zijn, dat 
zij nog lang van haar jeugd zal kunnen 
genieten en als Zij tot zware staatszaken 
geroepen wordt, zij kracht zal kunnen 
putten uit de wetenschap, dat het Ne"der
landse volk rond haar staat in onze 
trouw aan Oranje! 

D. W. D. 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
• t. ' 

Drs. Korthals de heer F. M. Panthaieon baron van 
Eek, die - na zijn visie te hebben ge-

sprak te ()oste~olde geven op de verhoudingen in andere 
· ·Aandachtig gebuur politieke groeperingen - het doel en 

~j~~,~.}·ièri ~tl!!!t.:~tOolf.c.:,, ~""-'· ~~::V~~e;e~~ht ;~:f~· ~~g b:~~~u:a:~ 
Het Tweede ~<amerlid, drs H.. /... programma voor de komende maanden 

Korthals, die in Decemh~ .te L!leUwl!<r~ onthuld, dat de aanwezigen vele woor-
den gesproken had in eeil zeer dtUk be· den van lof ontlokte. . 
zochte vergad!}ring van de centrale In het bijzonder bracht men het be
Friesland van,:.dê partij; w~s.- ifi Januari stuur een woord van hulde voor de or
weer in Frieslànd. · · · · "" ganisatiè van het landbouwforum, dat 

Op Vrijdag 20 Januari hee:ft hij na- op dinsdag 14 februari a.s. in zaal 
meiijk te Oosterwold·e het woord ge- Roxy wordt gehouden. Met een gerecht-
voerd. Uitvoerig heeft de heer Korthals vaardigde trots kon het bestuur me·e
gesproken over de politiek, die de delen, dat men een aantal topfiguren 
V.V.D. heeft gevoerd in de afgelopen uit agrarische kringen bereid heeft ge
jaren, waarbij hij er op wees hoezeer de vonden in het desbetreffende forum zit-
V.V.D. telkenmale gelijk heeft gekregen. ting te nemen. 

Op. het terrein der economische poli• Vooral in verband met de deining 
tiek is men steeds meer tot de door de rond de melkprijs verwacht men voor 
V.V.D. bepleite grotere vrijheid moeten dit forum een grote belangstelling, om
overgaan, en met betrekkbg tot de dat hierin o.a. zitting heeft de voor
noodzaak van verlaging C:er belastingen zitter van het landbouwschap, de heer 
heeft men ook de door de V.V.D. reeds H. D. Louwes, waarvan men een posi
lang bepleite. weg moeten gaan. tief geluid kan verwachten omtrent" de 

Felle critiek uitte de heer Korthals zo talrijke problemen opwerpende vast
op de woningbouwpoliti~k der Rege- ·stelling van de melkprijs. 
ring, en op het falen der Regering met Voorts zullen in dit forum zitting 
betrekking tot het opvoeren van het hebben de heren H, Meyering te Gieten, 
aantal leerkrachten. Verder critiseerde lid van Gèdeputeerde Staten van Dren
hij scherp het gemis aan een politiek the en oud-voorzitter van het Drents 
t.a.v. de bezitsvorming- een punt, dat Landbouwgenootschap; ir J. Baas te 
de V.V.D. van zeer eroot belang acht. Deventer, voorzitter van de Overijsselse 

Aan het einde van zijn door de aan- Landbouwmaatschappij en de heer J. 
wezigen met zeer grote aandacht ge- D. Alberti te Ruinerwold, lid van de 
volgde betoog besprak de heer Kort- Provinciale Staten van Drenthe. 
hals de buitenlandse politiek en de ge- Verder staat .er voor woensdag 21 
varen, die thans de wereld bedreigen. maart a.s. het politiek cabaret op het 

Bij het vragen stellen werd . de heer programma. Ook heeft mr .1 nog con
Korthals gevraagd naar zijn indrukken tact opgenomen met de Kamerleden J. 
uit Israël, vanwaar hij zo juist was te- G. H. Cornelissen en mevr. A. Forta
ruggekeerd. Dit was de spreker aanlei- nier-De Wit, die,zich in principe reeds 
ding om te wijzen op de interessante bereid verklaarden op een nader vast 
ontwikkeling, die zich daar in Israël te stellen datum inleidingen te houden 
voltrekt. over "Actuele mid~enstandsproblemen" 

Ook sprak de heer Korthals over de en "Politieke vraagstukken van het 
uit de bijbei zo bekende plaatsen, het ogenblik". 
Meer van Galilea, Nazareth, Jeruzalem. 

De voorzitter heeft de heer Kortbals 
~Tote dank gebracht voor zijn heldere 
uiteenzettingen. 

Enorme activiteit 
in onze afdeling Steenwiik 

In een geanimeerde ledenvergadering 
tl!ie de afdeling Steenwijlt van de v.v.d. 
«d. 24 januari jl. onder voorzitterschap 
van de beer J. W. van der Pol in hotel 
"De Kroon" hield, hebben de aanwezi
gen bij monde van de heer H. Rijk
mans hun waardering geuit voor het 
afdelingsbestuur, dat in verband met 
èe ·komer.de verkiezingen een opvallen
de activiteit ontplooit. 

N:a een belangwekkend betoog van 

Bestuursvergadering 
Centraal Zuid 

Zaterdag 28 januavi jl. kwam het be
stuur van de Centrale Zaid der Partij, 
onder voorzitterschap van :r Ch. Lugt 
te 's Hertogenbosch in vergadering bij-
een. · 

Behalve de jaarverslagen van secre
tal'is en penningmeester, werd in deze 
vel'gadering uitvoerig gesproken over 
de in Brabant en Limburg te voeren 
propaganda bij de komende Kamerver
kiezingen. De organisator-propagandist 
der Partij,. de heer L. van Vlaardingen 
heeft de campagne, .zoals deze door het 
Hoofdbestuur zal worden gevoerd, in 
deze bijeenkomst nader toegelicht, 

, 
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Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ttraat 16, Haarlem. 

Berlijn, een gespleten stad 
Mejuffrouw Dekker sprak voor de 

groep Kennemerland over 
interessante ervaringen 

In Restaurant .,Dreefzicht" hield. 
mej. A. J. M. Dekker (Den· Haag) 
voor de V.V.D.-vrouwen, groep Ken
nemerland-Zuid, · een lezing · over: 
"Berlijn, gespleten stad". 

Haar interessant betoog begon zij, 
met er op te wijzen, dat het moeilij
ker is een vrede te maken, dan een 
oorlog te winnen. Zowel voor als 
achter het ijzeren gordijn heeft men 
de vaste overtuiging het bij het rech
te ·eind te hebben. tevens verlangt 
men van d,e andere partij, dat deze 
anders wordt. 

Via het contact met enkele Duitse 
vrouwen, dat gelegd was in Ham
burg tijdens een lezing over de Vel"
enigde Naties, ontving spreekster een 
uitnodiging 'om naar Berlijn te ko
men. Als gast maakte zij daar een 
conferentie ·over de eenheid van 
Duitsland mee. 

Van Tempelhof, het in heL midden 
van de stad gelegen vliegveld' komen-· 
de, valt direct op het monument, dat 
opgericht is ter ere van d'e luchtbrug. 
Bij de' poging van de Russen om ge
heel Berlijn te krijgen, was de zgn. 
luchtbrug enkele jaren geleden de 
enige mogelijkheid van West-Berlijn 
om contact met het overige Duits-
land te onderhouden. _ 

Van de Amerikaanse, Franse en 
Engelse bezetting merkt men vrijwel 
niets, anders is het met de Russische 
bezetting, daardoor is Berlijn in een 
Westelijke en Oostelijke sector ver
deeld. Terecht noemt mej. Dekker 
Berlijn, een gespleten stad. 

NOG TALRIJKE RUïNES 

Talrijk zijn in Berlijn nog de ruï
nes, hoewel in het Westen van de 
voormalige hoofdstad veel wordt ge-

-bouwd, in tegenstelling met het 
Oostelijk deel. Langs de Kurfürsten
damm, de hartader van het' Westen, 
staan noe de noodwinkels, maar 
daarnaast verrijzen de grote gebou
wen van de verzek~ringsmaatschap

pijen. 
In het westen tracht men zoveel 

mogelijk groene zones tussen de 
huizenblokken te maken. In Oost
Berlijn, eveneens door spreekster be
zocht, valt de Stalin-allée op, waar
langs de huizen ruim gebouwd zijn. 

Hier zijn de mooie huizen van de 
helden van de arbeid, maar het is de 
partier van elk huizenblok, die con
trole uitoefent op zijn bewoners. 
· De levensmiddelen-voorziening in 

de Oostelijke sector is niet te best, 
niet voor niets wordt in de Westelij· 
ke helft er steeds op aangedrongen 
voedselpakketten naar familie en 
kennissen naar Oost-Berlijn fe zen
dien. 

De scheiding tussen de twee stads
delen wordt nog groter, daar men 
met geld uit het Westen, dat vijf 
keer meer waard is, niet terecht kan 
in de Oostelijke sector. Ook· uiterlijk 
is er verschil tussen West en Oost, 

. Het Politiek Cabaret 
komt ook naar Leiden 
Mr. Van Riel zal spreken 

Het reeds goed gevulde winterpro
gramma van de Leide afdeling is uit
gebreid met een even belangrijke als 
gezellige bijeenkomst: op Dinsdag 28 
Februari te 8 uur zal de onder-voorzit
ter van de Partij, mr H. van Biel, het 
woord voeren. waarna het Politiek ca
. baret in Leiden zijn eerste voorstelling 
zal geven. 

men gaat in het Westen smaakvoller 
en beter gekleed dan aan de andere 
kant van het ijzeren gordijn. Een 
kwestie van geld, maar ook van 
smaak. 

MAZEN IN HET NET 

Toch zijn er hier en daar wel ma
zen in het net, zo zijn er Berlijners, 
die in het Westen wonen en in· het 
Oosten werken, of omgekeerd. · 

Op de conferentie, die mej. Dekker 
als gast meemaakte, waren ook vrou
wen uit de Oostzone, dus uit het 

· Russisch gebied, buiten Berlijn. Hoe
wel dlie vrouwen, strijdende voor 
haar overtuiging, ook het woord 
voerden, verbleven zij daar incogni
to. Zij, die contact met het Westen 
zoeken, vertonen grote behoefte om 
"bij te praten", vooral ook op weten
schappelijk gebied. 

De opvoeding in de Oostzone 
bracht mej. Dekker ook ter ·sprake. 
Op de scholen, · die op een andere 
leest geschoeid zijn als in het westen, 
worden .de kinderen in een bepaalde 
richting opgeleid. De opvoeding 
wordt zo min mogelijk aan het gezin 
overgelaten. Een uitwisseling van 
kinderen van de twee zones heeft 
plaats; in goed georganiseerde kin
derkampen ontmoet de jeugd van 
West en Oost elkaar. 

EEN BEZOEK AAN HET 
VLUCHTELINGENKAMP 

Ook bezocht spreekster een vluch
telingenkamp, waar zoveel mogelijk 
voor de vluchtelingen gedaan wordt. 
Voedsel, onderdak en een kleine. toe
lage wordt hen verschaft. Wel wordt 
er onderscheid gemaakt tussen zgn. 
toegelaten vluchtelingen, die politiek 
asyl gekregen hebben en de niet-toe
gelaten vluchtelingen. 

De eerste groep wordt zo snel mo
gelijk naar West-Duitsland doorge
zonden, de andHen moeten in Berlijn 
blijven. De stroom vluchtelingen 
moet niet te groot worden, daar an
ders werkloosheid het gevolg is. 

Haar lezing besloot mej. . Dekker 
met iets te vertellen over het aandeel 
van de vrouw in de politiek. Oud-ge
dienden in het politieke leven, die 
vóór de Hitler-tijd een rol gespeeld 
hebben, zijn weer op de voorgrond. 
gekomen. 

Om aan de jongere vrouwen leiding 
te kunnen geven, is veel hulp van 
buitenaf ingeroepen. Vooral veel 
Amerikaanse vrouwen hebben voor
lichting gegeven, hoe op democrati
sche grondslag het verenigingsleven 
georganiseerd moet worden. 

· De talrijke dames, die de zware 
sneeuwval getrotseerd hadden, waren 
enthousiast over de interessante 
middag.· 

Bij goed weer voorspellen wij mej. 
Dekker een volgende keer een nog 

' grotere opkomst van de Kennemer
groep. 

I. B.-V. 

Gerekend wordt op een grote op
komst, niet alleen uit Leiden, maar ook 
uit Oegstgeest,' Katwijk, Wassenaar, 
Leiderdorp en Voorschotc.l. Nadere me
dedelingen zullen nog volgen. 

Verder nog een r~ctificu.tie: 

De Vrouwengroep komt niet op 7, 
maar op 14 Februari bijeen. 

Tenslotte herinneren wij aan het Mid
denstandsforwn op 18 Februari. Ook 
ove~· deze bijeenkomsten zullen nog me. 
dedelingen volgen. 



Politiek uit de . 
nteuws hoofdstad 

Van verbrokkelde voorlichting ..... 
naar een alles door-brekende 

doorbraak! 
Uit krantenverslagen ·heeft men dan kunnen lezen dat de wethouder 

voor de bedrijven, mr. F. H.C. van Wijck, in geestverwante kring, 
nameli,jk op een vergadering van de Amsterdamse afdeling van de 
K.V.P., allerlei voornemens heeft ontvouwd ten opzichte van het tram
beleid. Beleid is wellicht een te groot woord en men moet eigenlijk 
zeggen van tram-techniek: het onbehagen van het publiek in de één
manswagen, clie toch zo bruikbaar zou zijn, de overweging om kaarten-

. automaten op ~e vluchtheuvels te plaatsen, de al weer dreigende 
moeilijkheden met de personeelbezetting, enz. 

te bewerkstelligen betere contact met 
de stedelijke overheid, door alle poli
tieke barrières heen. Wil hij iets van de 
tram vernemen, hij maakt zich op naar 
een K.V.P.-vergadering. Verneemt hij 
dat wethouder Van den Bergh een 
spreekbeurt vervult in een P.v.d.A.-bij
eenkomst, hij spoedt er zich heen, ho
pend op nieuwtjes inzake de woning
bouw. En nu er achter de schermen 
weer wordt getrokken aan het gevallen 
raadsbesluit inzake de bestemming van 
het W.G. tot academisch ziekenhuis, zal 
hij een eventuele spreekbeurt van de 

heer In 't Veld voor de christelijke groe
peringen· niet willen missen. En zo, toe
rend langs alle hoofdstedelijke afdelin
gen van de politieke partijen raakt hij 
van alles op de hoogte, verbroedert hij 
zich van links naar rechts en van rechts 
naar links. Als iedereen zo enthousiast 
achter het contact met de stedelijke 
overheid in de persoon van de afzonder
lijk op deze wijze opererende wethou
ders aandraaft, is de doorbraak compleet . 
Zo compleet, dat men wellicht op de ge
dachte komt om deze dingen wat effi
cienter aan te pakken en ze, in plaats 
van op al die gescheiden groepsvergade
ringen af te doen, heel eenvoudig in de 
gemeenteraad aan de orde te stellen. 
Zodat daar de twee eenzame recher
cheurs, die uit hoofde van dienst de ver
gaderingen blijven bijwonen, volop ge
zelschap krijgen, want men ziet na deze 
ontw'ikkeling in gedachten de burgerij 
de tribune weer bestormen - tenslotte 
is die openbaar en hoe dat zit met be
langstellenden niet-geestverwanten op 
groepsvergaderingen, waar de groepa
wethouder spreekt, weten wiJ niet zo 
precies. 

Niemand zou de wethouder het ge
noegen willen ontzeggen om in de kring 
zijner geestverwanten eens een babbel
tje te maken over zijn werk en daar 
eens wat nieuwtjes te vertellen, die in 
aantocht zijn. Van lezerszijde evenwel 
werd ons gevraagd of dit nu wel de 
juiste methode is, dat een wethorder, 
die een algemene taak heeft, zijn hart 
en zijn nieuwtjes uitstort in de besloten 
kring zijner geestverwanten fnstede van 
het openbare forum; en, werd er van 
deze lezerszijde aan toegevoegd, daar
toe doet zich toch in de gemeenteraad 
voldoende gelegenheid voor, want de 
tram komt daar nog al eens ter sprake 
en tenslotte is de begrotingsbehandeling 
ook nog lang niet achter de rug. 

Zo zwaar moet men het niet nemen, 
geloven wij. De lezer, die hier iets onge. 
woons in ziet, in deze procedure, ver
wijlt vermoed·elijk nog met .ijn geest in 
de . tijden, waat;n een.. wethouder van 

.Amsterdam een wethouder vàn Amster
; dam was en niet een wethouder van een 
partij. Wat weinig progressief! De tij
den snellen voort en voortsnellend ver

. anderl'n zij. Dat ziet men ook aan de 
voorlichting, waarop B. en W. zich blij
kens recente uitspraken willen bezinnen 
en waarbij zij het oog er op gericht wil
len :1ouden een beter contact tussen ste

. delijke overheid en burgerij tot stand te 
:brengen. 

Voor Amsterdams neus 

; En ziet, hier is vermoedelijk .eell; eer-. 
:·ste proeve, tevens de ouverture tot een 
veel grotere doorbraak dan waarvan de 
progressiefsten in hun stoutste· progres. 
sieve verwachtingèn hebben kunnen 
dromen. Want hier breekt de burger, 
die hunkert naar het door voorlichting 

weggesnoept 
Particuliere theaterman · legt het af 

"stichtingen". tegen 
H et grote artistieke evenement, dat 

Everyma,n's . Opera biedt met 
Gershwin's opera Porgy and Bess, komt 
naar ons· land en Den Haag geniet het 
voorrecht, dat uitsluitend daar voorstel
lingen zullen worden gegeven. Het is te
leurstellend dat Amsterdam, dat terecht 
het aanzien van cultureel centrum van. 
ons land geniet, hierbij het toekijken 
heeft. 

In 1954 heeft ~ directie van theater 
Carré, die steeds voor eigen risico Ne
derland heeft ing~chakeld •in het inter
,nationale cu~~~:Ut:~.keer --- balletten, 
nationale dansensembles, enz. enz. -
Porgy and Bess naar Amsterdam kun
nen trekken, doch in dit geval was het 
risico zo groot, dat zij, gelet op het grote 
culturele karakter van deze voorstellin~· · 
gen, bij de stedelijke en rijksoverheid 

HET POLITIEKE COMPROMIS 
De bedrijvers worden kwaad als 

men het signaleert 
N aar aanleiding van onze beschou-

wing over het gebeurde in de Vlot
haven als symptoom van het weinig 
krachtdadige beleid van het college van 
B. en W. heeft het partijdagblad van de 
P.v.d.A. vlam gevat. Fiet valt De Vrije 
Amsterdammer aan op de gebruikelijke 
manier, die is, dat men zijn lezers de 
kern van het betoog onthoudt doch door 
een aanval op een onderdeel de dingen 
zo uit hun verband rukt, als dat voor dd 
partij-politieke visie nodig is. 

Wij hebben, na ons betoog over de 
.,verpolitieking" van de -qitspraak van de 
hoofdstedelijke kiezers, die hierin be
stond dat socialisten en katholieiken zich 
in samen_spel de politieke macht in het 
college hebben verzekerd met alle fu
neste gevolgen van dien, ook de vraag 
gesteld, wat het aandeel van de burge
meester kon zijn in dit weinig bevredi· 
ging schenkende beleid. Kijk, roept nu 
Het Vrije Volk uit, daaruit blijkt dat De 
Vrije Amsterdammer toch wel degelijk 
weet, dat het de dienst was, die onder 
de burgemeester staat, die hier vooral 
heeft gefaald. En dan gaat het niet aa:~, 
volgens het socialistische blad, om het 
rooms-rode bewind hierbij te betrektken. 

Natuurlijk is de strekking van ons be
toog het socialistische partijblad aller
minst ontgaan, al doet het niettemin als
of. Het rukt de dingen. uit hun verband, 
maakt zich kwaad en, het zotste van 
elles, vergeet in zijn ijver om ,.Es ist 

nicht wahr!", te roepen juist datgene, 
wat het zelf heeft betoogd. Wij hebben 
dat zelfs nog geciteerd. Het P.v.d.A.
dagblad had naar aanleiding van het 
voorgevallene in de Vlothaven geschre
ven dat "dit een zware schuld laadde op 
de schouders van het gemeentebestuur''. 
Van deze spontane goede adressering 
heef·t het vennoedelij·k achteraf spijt ge
kregen en nu wij insgelijks deden en ten 
aanzien van het beleid in het algemeen 
van het collegj! van B. en W. de vraag 
stelden, wat het aandeel daarin kon zijn 
van de burgemeester, trekt de socialis
tische partijkrant tegen ons te velde en 
neemt ons kwalijk dat wij de beleids· 
capaciteiten van het college in het spel 
brengen als wij toch zo goed weten dat 
de dienst, welke onder de· burgemeester 
staat, in de aangelegenheid van de Vlot~ 
haven heeft gefaald. 

Geheel daargelaten dat wij de Vlot
haven-affaire als een symptoom aan de 
orde hebben gesteld, blijft het dan toch 
opmerkelijk waarom Het Vrije Volk dan 
onze beschouwing aangrijpt - op de ma
nier van 't Hekelveld - om de burge
meester te attaqueren. Niets had het 
blad in de weg gestaan dit van stonde af 
aan te doen. Het heeft echter terecht en 
evenals wij het ,,gemeentebestuur'' in zijn 
geheel verantwoordelijk gesteld. Doch 
dat was -het in zijn opgeroeide ijver al 
weer vergeten. 

• • • 

Jn het algemeen- de Kamerverkie-
zingen zijn in zicht - geniet het 

liberalisme en met name de V.V.D. de 
laatste tijd weer meer aandacht in de 
kolommen van het socialistische partij
dagblad. Dat was te voorzien en is dezer
zijds voorspeld. Daarbij heiligt het doel 
alle middelen. De door het blad ge
wraaikte beschouwing van De Vrije Am
sterdammer wordt de lezer voorgehou
den als "te zijn opgediend in de stijl van 
de communistische Waarheid" en in de 
naaste toekomst zal ons blad vermoede. 
lijk wel op nog fraaiere wijze bij de Vrije 
Volkslezers worden geïntroduceerd. 

Doch wat men daar op het Hekelveld 
ook schrijft, beweert of suggereert, het 
doet nooit af aan het voor iedere Am
sterdamse burger waarneembare feit, dat 
de socialisten en katholieken de uit~ 
spraak van het hoofdstedelijk electoraat 
en daarmee elke democratische zin ter
zijde hebben geschoven en - de twee ge
lieven! - een partij-politiek machtscom
promis hebben aangegaan en daarop een 
politiek college van B. en W. te voor
schijn hebben getoverd, dat in zijn poli
tieke zelfvoldaanheid aan de positie van 
Amsterdam en het aanzien van de hoofd
stad in den lande geen kracht heeft we
ten bij te zetten - om het zachtkenB uit 
te drukken. Het Vrije Volk mag briesen 
zoveel het wil, de burgemeester moge 
aan het hoofd staan van de dienst, die 
bij de Vlothaven betrokken is, maar däär, 
aan de voor ieder waarneembare feiten, 
is niets aan te veranderen. 
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financiële garanties vroeg. Die zijn niet 
gegeven en men moet deze overheden
zeker het recht niet ontzeggen hierbij 
zelf te willen bepalen of zij hun kunst
steun een enkele maal zouden willen. 
uitbrei~n tot een particuliere exploi• 
tant. 

In Den Haag is de structuur anders, de 
tegenwoordig meer en meer gebruike
lijke. Hier is het een "stichting", die 
deze opera heeft geëngageerd en nu een 
"stichting" om een gemeentelijke garan
tie komt is het natuurlijk een heel ande
re zaak. Formeel althans een heel ande
re zaak. In de praktijk moet die stich~ 
ting de gehele voorbereiding van deze 
voorstellingen in feite uitbestedien aan 
hoogst· particuliere mannen van het vak, 
impressario's en anderszins, die met deze 
materie, waarvan de stichting in de 
praktijk geen weet heeft, tenminste ver
trouwd zijn. 

Met dat al wordt het de particuliere 
theaterman - theater-exploitant, im· 
pressario - ten onzent maar steeds 
moeilijker gemaakt. Hij, vakman met 
uiteraard zakelijke motieven, doch óók 
met artistiek geweten, word gaandeweg 
steeds meer uitgerangeerd, tenzij hij 
zich in het gareel van de ,,stichtelijk
heden" wil laten dwingen - men denke 
ook maar eens aan de "stichting" Hol· 
land-Festival - en dst komt er ge
woonlijk tevens op neer, dlat hij zijn. 
zakelijk intermediair, dus zijn revenuën, 
maar ,ook zijn relaties aan zo'n stichting 
uit handen zou moeten geven. Dat doet 
geen zichzelf respecterend koopman ~ 
want dat is óók de goede theaterman! 

Wat in deze ontwikkeling altijd bij~ 
zonder onprettig . is, dat is de al een.i 
meer .ondernomen poging om ons te 
suggereren dat ons land geen theater& 
heeft, waar grote voorstellin~n kunnen 
worden gegeven. De stichting Holland
Festival heeft met d>eze suggestie al 
eens meer geschermd eq is er onlangs 
opnieuw mee voor de dag gekomen op 
een persconferentie. Deze bewering is 
bedoeld naar . twee kanten. te snijden. 
Vooreerst treft men er particulier ge
exploiteerde theaters door, die overigens 
door grote buitenlandse en.semblell steeds 
zijn en worden bespeeld, in de tweede 
plaats dient de bewering als veront
schuldiging dat een stichting een be
paald ensemble niet in haar culturele 
ma~ifestaties heeft opgenomen weten te 
krijgen. 

Nauwelijks heeft het Holland Festival, 
weer de suggestie rondgeslingerd, dat in 
ons land geen voorstellingen van onge
woon formaat ontvangen kunnen wor:. 
den, of de praktijk in het gebouw voor 
K. en W. in Den Haaj;t bewijst het tegen.:
deel. En voor het Amsterdamse Carré, 
waar Everyman's Opera het vorige jaar 
tot tweemàal toe wilde optreden (op 
condities, waarbij de directie toen alleen 
het financieel risico aandurfde) geldl 
precies hetzelfde. . • 

Men kan er over praten of er in ona 
land en met name in de hoofd~tad groo
tere theaters moeten komen. Zolang ze 
er niet zijn blijkt n~ steeds dat De~ 
Haag en Amsterdam elke buitenlandse 
voorstelling van ongewoon formaat kun
rum herbergen. Het zou billijker zijn vaa 
het rijk gesubsidieerde stichting Holland 
Festival, dat met de particuliere thea
terman toch er~en.s in een concurrentie
vlak ligt, wanneer het zijn falen in heli 
aantrekken van arstistieke eYenementea 
op andere wijze argumenteerde dan met 
feitelijke disqualificatie van ~ 
particulier geëxploiteerde tbeater8. 
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VIJJBIID EN 
DEMOCIATIE 

Zaterdag 11 februari 1956 - Ho. J1kS 

Enige beschouwingen 
over de 

motie-Ritmeester 
(Zie pag. 3J 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

IN -MEMORIAM MINISTER -Mr DONI{ER 
Zaterdagmorgen 4 februari. Ik draai als iedere 

ochtend aan de knop van mijn radiotoestel 
om naar de nieuwsberichten te luisteren. 

De omroeper begint: "Wij hebben een droevige 
mededeling te doen .. Deze .. nacht- is in Rotterdam 
overleden de minister_ van Justitie, mr. L. A. Don-
ker." , 

Het geeft mij een schok. Toch is het niet de schok 
van het onverwachte. Ik had een dergelijk bericht 
gevreesd.• Wij wisten allen, dat zijn hart niet sterk 
was. Wij wisten, dat • er een zware taak op hem 
rustte en wij wist~n. c.lat hij niet de man was om 
zichzelf te sparen. 

Gespaard had hij zich nooit. Hij was een man 
van onbegrensde toewijding aan elke taak, waar
voor ,hij zich zag gesteld. Hij heeft zijn leven ge
offerd aan de openbare zaak. 

Ik weet het uit eigen ervaring, want ik heb hem 
in verschillende betrekkingen van zeer nabij aan 
het werk gezien. 

Mijn eerste kennismaking met mr. Donker da
teert van een kwart eeuw geleden. Toen ontmoette 
ik hem enige malen in scheidsgerechten tot het be
slissen van geschillen gerezen bij de toepassing van 
de wet op de ziekteverzekering. 

Hij was toen een jong advocaat in Rotterdam en 
ik kon weinig vermoeden, dat onze wegen elkaar in 
de toekomst zo dikwijls ZQ_uden kruisen, als het geval 
is gebleken. 

Bij onze ·beraadslagingen in deze scheidsgerechten 
heb ik hem aanstonds leren waarderen, niet slechts 
als een bekwaam jurist, maar tegelijkertijd als een 
strikt rechtvaardig man. 

In 1935 hernieuwden wij onze kennismaking in de 
Tweede Kamer. Donker wád benoemd in ·een tus
sentijdse vacature. Hij volgde een ·andere grote 
Rotterdamse figuur op. Hij nam toen de plaats in 
van de heer Brautigam, die haar open gemaakt had 
om het wethouderschap van de Maasstád te aan
vaarden. 

Het was nog de tijd van de S.D.A.P. en het was 
spoedig duidelijk, dat Donker in haar fractie een 
belangrijke plaats zou gaan innemen. Het waren al 
dadelijk vooral de juridische problemen, die hij ging 
behandelen. -

* * * 

Echt goed heb ik Donker echter l~ren kennen, 
nadat ik in oktober 1938 burgemeester van 

Rotterdam was geworden. Ik bemerkte al spoedig, 
_dat hij daar een der belangrijke figuren was in de 
Raad. · 

Er werd mij intussen vóór de oorlog maar weinig 
tijd gelaten hem daar aan het werk te zien. De 
Duitse bezetting maakte toch aan de werkzaamheden 
van de gemeenteraden spoedig een einde. Zodra 
echter na de oorlog het grondwettelijk gemeentelijk 
bestel wordt hersteld, treedt Donker op als voor
zitter van de fractie van de P.v.d.A., de grootste 
fractie van de Rotterdamse Raad. 

Hij neemt in de Raad met grote ijver aan het 
werk deel en doet dat op een wijze, die ook bij de 
raadsleden, die niet van zijn richting zijn, volle 
waardering vindt. 

Reeds in deze dagen is Donker's taak zwaar. Hij 
is immers tegelijk lid van de Tweede Kamer en ook 
daar is voor hem aanstonds veel te doen. 

Dit wordt in het bijzonder het geval, als in 
november 1947 de enquêtecommissie wordt inge
steld, die een onderzoek zal hebben te verrichten 
naar het in de jaren 1940 tot 1945 gevoerèle · rege· 
ringsbeleid. 

De commissie benoemt Donker tot haar voorzitter 
en die functie zal hij blijven vervullen tot zijn op
treden als minister van Justitie in september 1952. 

De Kamer begaf zich met deze enquête op een 
terrein, dat zij in meer dan een halve eeuw niet had 
betreden. De laatste parlementaire enquête had 
plaats gehad in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 

Men had zo geleidelijk het gevoel gekregen, dat 
het enquêterecht van de Kamer tot een dode letter 
géworden w-as. De l{amer was tegen de werkzaam-

heden aan een grote enquête verbonden gaan opzien. 
Toen in 1918, tegen het einde van de eerste 

wereldoorlog, het verlangen opkwam naar een on
_derzoek naar het crisisbeleid van· de regering had zij 
het denkbeeld van een parlementaire enquête van 
de hand gewezen. 

Uit haar initiatief kwam een wet voort, die aan 
een buiten-parlementaire commissie de opdracht en 
de bevoegdheden verleende om eeri onderzoek naar 
dit beleid in te stellen. 

In 1947 zal de Kamer echter beproeven haar 
eigen enquêterecht tot nieuw leven te wekken. 

* * * 
Of dit pogen zal slagen zal moeten afhangen 

van de. wijze, waarop de enquêtecommissie 
haar taak zal vervullen. Men moet toch over die 
taak niet gering denken. 

Van alle leden der commissie is gedurende een 
reeks van jaren een buitengewone inspanning ge
eist. Extra inspanning nog werd van haar voor
zitter gevorderd. Donker heeft die taak met nooit 
verflauwde ijver verricht. 

De rapporten der commissie zijn daarvan het 
sprekend getuigenis. Voor hem, die de geschiedenis 
der oorlogsjaren zal willen schrijven, bevatten zij 
een séhat van materiaaL 

Men·kan er zeker van zijn, dat de naam der com
missie en die van haar voorzitter in de toekomstige 
geschiedschrijving heel lang zal blijven voortleven. 

Daarnaast vervulde Donker gedurende diezelfde 
tijd het voorzitterschap van de juridische commissie 
der Kamer. Wat dit voorzitterschap vordert heb ik 
persoonlijk in de jaren na 1952 kunnen ervaren en 
het vervult mij nog dagelijks met bewondering, dat 
Donker, naast het enorme werk der enquêtecommis
sie, ook dit werk op zich heeft willen nemen. 

Bij de kabinetsformatie van 1952 ziet de Kamer 
Donker uit haar midden verdwijnen om de porte
feuille van Justitie op zich te nemen. 

Voor- en tegenstanders van die formatie kunnen 
het erover eens zijn, dat de formateur hier een uit
nemende keuze had gedaan. Men mag dan ook 
gerust getuigen, dat, al was natuurlijk niet iedereen 
het met alle onderdelen .van zijn beleid eens, deze 
minister van Justitie in de Kamer_ het volle ver
trouwen genoot, ook van hen, die men tot de 
oppositie pleegt te rekenen. 

Hij is er van de eerste dag af op uit geweest de 
achterstand, die er op het stuk van de juridische 
wetgeving heerste, in te halen. Het was niet zijn 
schuld, dat de. Kamer, die nu eenmaal ook aan an
dere zaken haar aandacht heeft te wijden, niet altijd 
het door hem gewenste tempo wist te bereiken. 

Daarbij zette hij in het bijzonder zijn drijvendtt 
kracht achter de totstandbrenging van het nieuwe 
burgerlijk wetboek. Nog in het eerste jaar van zijn 
ministerschap· wist hij de behandeling der vraag
punten, die leidraad moesten zijn bij de opbouw 
van het wetboek met de Tweede Kamer tot een 
einde te brengen. 

Het was voor hem een zware slag, dat in de 
voorzomer van 1954 de man, aan wie de samen
stelling van het wetboek was opgedragen, prof. 
Meijers, plotseling door de dood werd weg
geroepen. 

De tegenslag heeft hem niet ontmoedigd. Hij 
verzamelde andere medewerkers om zich heen en 
de arbeid ging voort. 

* * * 

Al dit werk bracht hem in een veelvuldig con-
. tact met de commissie van. Justitie in de 

Tweede Kamer. Talloze malen was hij in haar 
midden voor het plegen van overleg over zijn wets
ontwerpen. 

Ik ben er zeker van, dat ik geen woord te veel 
zeg, wanneer ik als voorzitter van die commissie 
getuig, dat alle leden zonder uitzondering. hem 
grote achting en waardering toedroegen. 

Aan die achting en waardering kon het nooit te 
kort doen, dat iemand het op een bepaald punt met 
zijn zienswijze niet eens kon zijn. 

Allen zullen wij aan de gesprekken, die wij in de 
vergadering der commissie met hem mochten voeren, 
de beste herinnering-bewaren. De commissie zal de 
inspiratie, die van hem uitging, .zeer node missen. 

Veel te jong is hij van ons heengegaan. Ook bui
ten de kring van zijn partijgenoten wordt dit ver
lies smartelijk erva,.ren. 

In en buiten de Partij van de Arbeid brengt men 
een eerbiedige groet aan zijn nagedachtenis. 

P.J. OUD 

Dè Haagse Burgemeester 
en andere zaken 

Ons weekblad behoeft niet te vermelden het
gee_n in de afgelopen week tot grote emotie 

aanleiding heeft gegeven, omdat, naar men mag 
aannemen, vrijwel ieder Nederlander van de be
ri<!hten over de Haagse Burgemeester heeft kennis 
genomen. Het zou echter naar onze mening verkeerd 
zijn, als niet ook in ons weekblad melding ge· 
maakt werd van deze zaak, vooral ook omdat niet 
melding maken van een zaak, die de bevolking zo 
beroert, in een weekblad, dat zich ook met actuele 
zaken bezig houdt, verkeerd zou zijn. 

Gelukkig voor alle betrokkenen is thans een on· 
derzoek ingesteld, zodat naar verwacht mag worden 
op korte termijn nadere mededelingen van de zijde 
van de Regeri_ng zullen volgen. Hangende dit on
derzoek past o.i. een onthouding van beoordeling 
van het gebeurde in Hazerswoude en van de be
noeming. Maar wel willen wij thans reeds iets zeg· 
gen over de wijze van publikatie, zoals deze door 
h.et "Haags Dagblad" is gebracht. Wij achten deze 
afkeurenswaardig, om het zacht te zeggen. Vooral 
ook de argumentatie, dat men de berichten niet zou 
hebben gepubliceerd, als de burgemeester van Den 
Haag maar een goed burgemeester zou zijn ge· 
weest, naar het oordeel van het "Haags Dagblad". 
Dit impliceert veel meer het persoonlijk willen tref· 
fen van een persoon, <;lan het opkomen voor het 
algemeen belang en dat is nu juist het zwakke punt 
in de publikatie van het "Haags Dagblad". 

Wij spreken de verwachting uit, dat het onder
zoek op korte termijn zal plaats hebben, opdat er 
rust komt: Rust, die op het ogenblik verstoord is. 
Als het onderzoek is afgesloten en de conclusies ge· 
trokken kunnen worden, stellen wij ons voor uit
voerig op het geval van de Haagse burgemeester en 
andere zaken, welke daarmede betrekking houden, 
terug te komen. Tot zolang zullen wij over deze 
zaak zwijgen. 



Flit&en van het Binnenhof Y,v.d.-woord.voerder, de heer Den Har
tag) toch wel sterk geneigd waren zich 
acbber te scharen. 

Een maiden-speech. die (voorlopig) niet doorging • Bliide en 
droewe herdenkingen - Benelux-protocollen ·- Extra herhalings
dagen voor de 3de divisie • De garantiepriis van de melk • Sug. 
gesties van de heer Den Hartog • Binnenlandse zaken in de 
Eerste Kamer· Mr. De Vos van Steenwiik voelt voor .. een kopie 
thee met iets erbij" • De zilivel .. met de oren"" bii het product· 
schap gesleept! 

Die door het Landbouwschap voorge
stane regeling kwam hierop neer, dát 
voor de zandgronden een garantie werd 
gevraagd naar de totale kostprijs in die 
bedrijven, doch voor die op de betere 
gronden (de weidebedrijven) zou worden 
vastgeh.ouden aan het gemiddeld.e van 
de kostprijzen zowel op de goede als de 
minder goede gronden. 

Minister Mansholt voelde daarvoor 
vooralsnog niet en beriep zich op cle 
eenmaai gemaakte afspralren. 

Er is de vorige week op het "parle
mentaire vlak" (.zoals men dat tegen
woordig noemt) heel wat gebeurd ...... 
en niet gebeurd. 
• Om met dat laatSte te beginnen: De 
ziekte van minister Donker (die helaas 
zijn doOd is geworden) - prof. Oud 
•ijdt aan hem op de hoofdartikelplaats 
.een beschouwing) had o.a. ten gevolge, 
pat het ontwerp tot opheffing van de 
handelingsonbekwaamheid van de ge
huWde vrouw van de agenda moest 
worden afgevoerd. 

·Ons nieuwe vrouwelijke Kamerlid, 
mevrouw mr. Stoffels-Van Haaften, zou 
daaraan haar maiden-speech hebben 
gewijd. Een dankbaar onderwerp voor 

· een nieuw vrouwelijk Kamerlid en wij 
Jtopen óók daarom, dat de behaadeling 
:van dit onderwerp toOh nog op korte 
termijn zal kunnen blijken door te . gaan. 

Voordat de Kamer mèt haar agenda 
begon, deed zich het bij.zondere feit 
voor, dat een der leden van de Kamer 
de Kamerpresident toesprak. 

Eigenlijk spreekt i ede r Kamerlid 
bij iedere Kamerrede de voorzitter toe, 
omdat het hele debat over de voorzitter 
loopt. Maar dat is dan toch wat anders. 
Nu was die rede gewijd aan zijn persoon. 
Het was prof. Gerbrandy, die, onder 
bijval van de gehel·e Kamer, dr. Korten
horst welkom heette na diens ernstige 
ziekte en zi;În vreugde uitsprak, dat de 
K.alnerpresid·ent, monter en opgewekt 
als altijd, weer in zijn zetel aanwezig 
was. 

Dan was het die dinsdag ( 31 januari) 
àe 18de verjaardag van Prinses Beatrix 
en de Kamervoorzitter kon mededeling 
doen van een door hem namens de Ka
mer gezonden telegrafische gelukwens 
aan haar, die in de ·Grondwet wordt 
aangeduid als ,,de dochter des Konings, 
~ de verln()edelijke erfgenaam is van 
de Kroon", maar die wij in het spraak
gebrUik toch wel kernachtig mogen 
noemen: onze Kroonprinses. 
· Dr. Kortenhorst had ook een droeve 
plicht: de herdenkilng van twee tijdens 
het Kerstrecès overleden oude bekenden 
van de Kamer: het bekwame oud-lid 
mr. De Wilde (tevens oud-minister) en 
de heer :J·. G. Pippel, die in het verleden 
de Kamer op zo voortreffelijke wijze 
beeft gediend, laatstelijk met de per
soonlijke titel van "directeur der grif-

. fie'". 
De heer Pippel is ook de schrijver • 

van het bekende standaardwerk: "Het 
Reglement van Orde van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, zijn ge
~hiedenis en toepassing" en bij deze 
herdenking gingen onze gedachten ook 
::tog uit naar diens helaas te vroeg ge
storven zoon, mr. Pippel, die een twin
tigtal jaren geleden tweede secretaris 
was van de Liberale Staatspartij "De 
\•rijheidsbond". 

••• 
wat zich verder in die week in beide 

: Kamers heeft afgespeeld, kunnen 
we slechts in enkele woorden ~ revue 
laten passeren. 

Daar waren allereerst de beide Bene. 
lux-protocollen, welke, met aantekening 
slechts van de tegenstem der commu
nisten, zonder hoofdelijke stemming 
werden aanvaard als nieuwe stappen in 
~ richting van de nog altijd als ideaal 
ttageslreefde Economische Un.ie. 
- Het waren: het op 24 juli 1953 te 
's-Gravenhage gesloten protocol betref
fende· de coördinatie van de economische 
en sociale politiek en het op 9 december 
1953 te Luxemburg tussen dezelfde drie 
landen gesloten protocol betreffende de 
handelspolitiek. 
· Ovmiddellijk na het in een apart arti
~el op pag. 3 besproken ontwerp betref
fende onze voormalige krijgsgevange
nen aanvaardde de Kamer met 55 tegen 
3 (communistische) stemmen het ·ont
werp tot wijziging van de Dienstplicht
wet, waarbij voor (een deel van) de 
derde divisie een maximum aantal van 
~0 extra dagen voor l•erhalingsoefenin
gen boven het maximum van 85 dagen 
voor dit jaar wurdt toegestaan. 

Ook onze v.v.d.-fractie stemde dus 
voor, maar zij deed dat toch niet dan 
nadat de heer K o r t ha 1 s een dUidelij
ke nadere toelichting van de minister 
bad gevraagd e11 verkregen omtrent de 
absolute noodzaak van deze VOOr velen 
toch wel harde r:~tregel. 

De heer Korthals zei het in alle dui
delijkheid: De dienstplioot is - we we
ten het allen - voor de Nederlandse 
jongelingschap, maar voor het gehele 
maatschappeijlke leven eigenlijk, een 
zwaar offer, en extra-verplichtingen 
moeten wij slechts opleggen, wanneer 
het absoluut noodzakelijk is. 

Men bedenke tocih wel, zo zei hij, wat 
enige weken extra opkomen betelrent 
voor de werknemer, die uit zijn positie 
wordt gehaald; wat het betekent voor 
de kleine ~elfstandige, de boer, de mid
denstander, die een van zijn zeer wei
nige werknemers voor enige tijd ziet 
vertrekken. En bovendien drong hij er 
op aan - en de minister ze~e dat met 
nadruk toe - dat nauwl-ettend zou wur
den toegezien, dat de voor herhalings
oefeningelk uitgetrokken tijd ook zo 
nuttig mogelijk wordt besteed. 

's Ministers antwoord kwam op de 
hoofdzaak hierop neer, dat men geen 
oude schoenen mag weggboien alvorens 
men nieuwe heeft. Die derde divisie is 
in touw; heeft op het ogenblik een taak 
en zal die taak nog enige jaren moeten 
hebben. 

Voorts is het zo. dat we in het wes
ter.. een verdediging hebben, die bepaald 
niet verminderd mag worden. We moe
ten ervoor zorgen, dat de mannen vol
komen op de hoogt-e zijn van de moder
nt: wijze van oorlogvoering, zodat de 
derd€ divisie zioh op dat gebied moet 
trainen en moet laten zien, wat zij kan. 

Wanneer dat zo is- zo was de eind
conclusie van onze woordvoerder, mede 
namens zijn fractie - dan heb ik daar
voor voldedig begrip en Óm die reden 
verklaar ik dus thans, mij met dit wets-
ontwerp te kunnen verenigen. -

• • • 

A an het einde van die wèek wisselde 
de Kamer met minister Mansholt 

a.an de hand van een tweetal ministe
riële brieven of nota's, van gedachten 
over de garantieprijs van de melk en de 
w{Jze van vaststelling van die prijs. 

De regeling van het vorige jaar was 
gebaseerd op de gemiddelde kostprijs 
van de melk, 'waarop dan voor de be
drijven op de. zandgronden (de minder 
gunstige gebieden) een toeslag wordt 
gegeven.-

Voor het nieuwe "melkprijsjaar" (no
vember 1955-november 1956) had mi
nister Mansholt nu eenzelfde regeling 
vastgesteld, maar het Landbouwschap 

_ wilde een andere regeling-, waar de 
grote meerderheid der agrarische 
woordvoerders in de Kamer (ook onze 

Bij dit debat heeft de heer Den Har
tog twee dingen gezegd, die wij hier in 
het bijzonder naar voren willen .halen. 
De eerste opmerking was, dat het toch 
wel te betreuren was, dat ieder jaar 
"gehr,rrewar" over de melkprijs ont
stond. Daarom vroeg hij overweging 
van de gedachte om, evenals in Enge
land en Amerika, de hoogte van de 
prijs, nadat deze eenmaal is vastgesteld, 
verder te koppelen aan bepaalde index
cijfers. 
_ De minister heeft zich daar voorlopig 
nogal gemakkelijk van afgemaakt door 
te zeggen: U spreekt wel van "geharre
war", maar dat geharrewar was niet 
nodig geweest, wanneer men zich "ril.aar 
aan de afspraken had gehouden. • Hij 
raadde de heer Den Hartog daarom 
aan, zijn gedachte eerst m::tar eens aan 
het Landbouwschap voor te leggen. 

Ondertussen heeft de minister zich 
toch wel tot een nader gesprek met het 
Landbouwschap (indien tlit zich tot hem 
wendt) bereid verklaard en wellicht 
kan daar - zij het voor de toekomst -
ook die suggestie van de heer Den Har
tog eens in alle rust worden bekeken. 

Een tweede opmerking van de heer 
Den Hartog betrof do) subsidies oP de 
consumptiemelk. Geheel in overeen
stemming met OllF< streven naar beper
king en afschaffing der subsidies (weer 
een stuk bezuinigingsmogelijkheid, ook 
dOor de heer Van Leeuwen al meer ge
noemd) merkte de heer Den Hartog oP, 
dat we tooh eens ook van dit subsidie 
af moeten en dat in di~ richting bepaal
delijk moet worden gewerkt. In de rich
ting dus, dat ~ consument toch é én s 
de werkelijke prijs van de melk zal moe
ten gaan betalen. 

Hiermede verklaarde minister Mans
holt het volkomen eens te zijn. 

• • • 
ook de Eerste Kamer was op de 

3lste januar.i bijeen en hier wijd
de voorzitter mr. Jonkman een keurige 
speech aan de jarige Prinses. 

Verder wijdde deze Kamer de ti.id ''oor
namelijk aan de begroting van binnen
landse zaken, waarbij onze geestverwant 
mr. De Vos van Steenwijk o.a. zei het te 
betreuren, dat de bekende en (ook in de 
Tweede Kamer) veel besproken circu
laire van de minister aan de gemeente
besturen zo laat was· verzonden. 

In vele gemeenten immers was de ont
werp-begroting reeds gereed, zodat met 
de in die circulaire gegeven nieuwe 
richtlijnen daarbij geen rekening kon 
worden gehouden. 

Voor het overige vond spreker !k eis 
van de minister, dat gestreefd moet wor-

~.DEZE BURGER 
heeft met brandende belangstelling, ilc mag wel zeggen: met roodgloeiende 
sympathie, kennis genomen van senator De Vos van Steenwijles pleidooi 
voor een kop-thee-met-iets-d'r bij 

U en mijn partijgenoot had het over de ontvangsten door bestuurs
lichamen, waarbij niet zozeer stromen sjampanje over de rode tapijten 
stromen en kaviaar met soeplepels wordt opgediend, als wel de Canapeetjes 
met ditjes en datjes, de porten, de sherry's en de orrunsjoes-uit-blilc bij 
blqden vol worden rondgedragen langs de correcte doch steeds-uitge
hongerde bezoelcersschaar. 

De heer De Vos van Steenwijk vond dat de heren bestuurderen tegen
woordig maar doen met die ontvangsten en dat een kopje thee met iets 
d'r. bij echt wel voldoende is. 

Vindt deze burger 66k. En niet eens alleen omçiat de toastjes en de 
sherry's nu zp extravagant veel vragen vari de berooide openbare kas, 
maar omdat eenvoud nog steeds kenmerkend v66r het ware is en omdat 
als burgemeester of wethouder zè1f t h uj s ontvangt, privé en uit zijn 
particuliere middelen, hij hel ook niet zo breed laat hangen als hij ]1et 
exofiicio (niet) heeft. . 

Gul zijn van andermans leer is een klein kunstje en het duidt bovendien 
op een foute mentaliteit; wie over de overheidskas beschikt moet deze 
met dezelfde - zo niet rpel nog zorgvuldiger - zorg behandelèn als hij 
het zijn eigen huishoudkas zou doen. 

Maar wat wilt ge: het kreeft-met-mayonaise-bunleeren "op de kosten van 
de zaak" is een dagelijkse bezigheid van tienduizenden geworden. Het 
laten opdraaien door de zaak voor wat ge zelf niet betalen wilt of kunt 
uit eigen zak, is de gewoonste zaak van de wereld geworden. · 

Het is een soort klèin-profiteren dat kenmerkend is voor de geestesge
steldheid van wie - als het voor de zaak is - het zo nauw niet nemen: 
Het is een kopje thee met wat erbij, maar dan zaJ de gemeenschap mij 
ook de sherry en de toastjes met zalm en paling verschaffen. ·, 

Er zijn nog enkele ouderwetse jongens die vinden dat de overheid van 
zulk een héél-kleine-burger-mentaliteit verre moet blijven. 

Tol deze jongens behoort, met volle overtuiging 
DEZE BURGER 
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Alexander Pola in het 
Politiék-Çabaret 

"'t Is Oud, 
't blijft nieuw" 

Veniere medewerkeaden 
zijn: 

Dini de Neef 
Rob van Reijn 

' Wouter Denijs 

Leiden .. .. . ... . .. 28 Febl'Uari 
Strijen 29 Februári 
])leppel 6 Maart 
ZUidhom 7 en 10 Maart 
Emmeloord 9 Maart 
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel ...... 13 Maart 
Tiel . .. .. .. .. .. .. .. 14 Maart 
Gouda . .... ..... . 16 Maart 
Alkmaar 1'7 Maart 
Rijswijk . . .. .. .. . 19 Maart 
Steenwijk 21 Maart 
Emmen .. .. . .. .. 24 Maart 
Haarlem 10 April 
Zutphen 11 April 
Zaandam 12 April 
Groningen 23 April 
Eindhoven 27 April 
Utrecht . . . . . . .. . 8 Mei 
Den Raag 9 en 30 Mei 
Almelo 17 Mei 
Apeldoom . . . . . . 6 Juni 

den naar een sluitende begroting, een 
· normàle eis. 

Op enkele onderdelen van het ge
meentelijk beleid gaf de minister richt
lijnen voor versobering. Maar, zo vroeg 
de heer De Vos van Steenwijk, zijn er 
niet nog meer gebieden aan te wijzen, 
waarop bezuinigd kan worden, vooral in 
de grote gemeenten? Is daar wel vol
doende sobez:heid? 

Spreker had gehoord van een gemeen
te. die had besloten voortaàn bij ont
vangsten een zeer grote soberheid aan 
de dag te leggen en zich te bepalen tot 
"een kopje thee met iets erbij". Indien 
dat inderdaad zo. is, dan zou deze ge
meente naar zijn mening een ju1st voor
beeld geven aan tal van collega-glil
m~nten! 

De heer De Vos van Steenwijk gaf bij 
deze begroting, mede met het oog op 
nogal scherpe uitlatingen in het jongste 
verslag van de parlementaire enquête
commissie 1940·1945, uiting aan zijn per
soonlijke gevoelens ten aanzien van de 
vroegere secretaris-generaal van bin
nenlandse zaken, mr. dr. K. J. Frede
riks. 

Hij dacht aan diens huldiging door een 
aantal Israëlieten voor hetgeen hij tij
dens de bezetting voor een aantal hun
ner had gedaan. Hlj dacht ook aan het 
adres,· in 1946 door een aantal vooraan
staande Nederlanders tot dé minister v~n 
binnenlandse zaken gericht en waarvnn 
de eerste ondertekenaar was de thar>s 
overleden kar·".,aal De Jong, met wie 
de secretaris-ge ·eraal tijdens zijn ambts
periode herhaaldelijk overleg pleegde en 
die steeds betoogd heeft, dat hij op :djn 
post moest blijven en niet mocht wijken. 

Wanneer )Tlen nu na de bevrijding van 
oordeel mocht zijn geweest, dat een ~o 
omstreden figuur als deze secretaris
generaal niet op zijn post kon blijven, 
dan komt toch de vraag op, of de rege
ring niet in een of andere vorm er 
uiting aan had moeten geven, dat zij des
niettemin waardering had ~oor hetgeen 
hij gedurende de bezettingsjaren op zijn 
moeilijke post had gedaan. De heer De 
Vos van Steenwijk bleef het persoonlijk 
betreuren, dat zulks niet was geschied. 

Tenslotte moeten wij volstaan met de 
vermelding, dat onze Eerste-Kamerfrac
tie, met uitzondering van de heer :...ou
wes, haar stem niet heeft gegeven aan 
het wetsontwerp tot instelling van een 
productschap voor zuivel. De overwe
ging van de tegenstemmers was dezelfde 
als die van onze Tweede-Kamerfractie. 

"De meerderheid van onze fractie" -
zo zei prof. Molenaar o.a. - "heeft er 
bezwaar tegen, dat de zuivel er als het 
ware bij de oren wordt bijgesleept en 
naar een productschap wordt gedreven. 
Dat is de reden, waarom de meerderhrid 
van onze fractie met dit wetsontwerp 
niet kan meegaan en dus zal tegern;tem
men". 

Ook de fracties van de a.r., de c.h. 
en de c.p.n. schaarden zich onder de 
tegenstemmers. Het ontwerp werd aan
vaard met 24 tegen 13 stemmen. 

A. 



Enigebeschouwingen overide motie-Ritmeester 
De rechtvaa~digh.eid in het geding 

* * Er zijn mensen, die alleen reeds door 
* hun w ij z e van optreden weerstanden 

oproepen of die aanmerkelijk versterken. 
Zij missen de soepelheid om, desnoods onder vol

: ledige handhaving van hun standpunt tegenover 
· opponenten, toch blijk te geven van enig gevoel, van 
. enig begrip voor de reële ondergrond van een sterk 
verzet tegen een door velen onrechtvaardig geachte 
situatie. · 

Tot dezulken behoort ook de staatssecretaris van 
Oorlog, mr. F. J. Kranenburg, zoon van de bekende 
oud-hoogleraar, oud-voorzitter van de Eerste Kamer 
en oud-Staatsraad prof. mr:. R. Kranenburg. 

Zeer sterk had dat de vroegere staatssecretaris van 
. Economische Zaken, de toen nog zeer jeugdige mr. 
W. C. L. van der Grinten (1949-1951), die on
danks zijn erkende bekwaamheid in feite toch onge
·schikt was voor het parlementaire werk. 

Van mr. Kranenburg willen we dit laatste be
paald nog niet zeggen, maar zijn optreden, de 
vorige week, bij de behandeling van het wetsont

"Werp met de lange naam: "Bepaling van de rechts
gevolgen van maatregelen, in bezet Nederlands ge
bied genomen met betrekking tot de rechtstoestand 
van militairen der Koninklijke Landmacht" was toch 
weinig gelukkig. . 

Weinig gelukkig, nog geheel afgezien van zijn 
standpunt te dien aanzien. Hij gaf geen enkel blijk, 
ook maar iets te begrijpen van het geschokte rechts
gevoel van onze woordvoerder, de heer Ritmeester 
of van zijn partijgenoten, de heren Scheps en Goed
hart. En herhaaldelijk sprong hij, vooral tijdens de 
redevoeringen in eerste en tweede aanleg van de 
heer Ritmeester, op om de spreker te interrumperen; 
iets, dat een bewindsman slechts bij hoge uitzonde-
ring pleegt te doen. -

Wij vragen van de bewindslieden zeker niet, dat 
zij zoete broodjes zullen bakken. Maar staatssecre
taris Kranenburg irriteert de Kamer meermalen en 
dat kan een bewindsman in zijn eigen belang è n in 
het belang van hetgeen hij verdedigt, bepaald beter 
vermijden! 

Waar het om gaat kan, na de publikàties in de. 
dagbladen, hier eigenlijk in enkele woorden 

w~rdeil gezegd. , · 
· Nadat eerst door de Duitse bezetter de dienst

plichtigen en het reservepersoneel met groot verlof 
waren gezonden, de beroepsofficieren op nonactivi
teit gesteld en de beroepsmilitairen beneden de rang 
van tweede luitenant ontslagen, werden later de 
ontslagen beroepsofficieren beneden de rang van 
tweede luitenant in krijgsgevangenschap gevoerd en 
werden de officieren op sluwe wijze opgeroepen en 
als krijgsgevangenen weggevoerd. 

Het ontwerp beoogde nu die maatregelen te lega
liseren, na deze tot geoorloofde vormen te hebben 
teruggebracht. _ 

De heer Ritmeester en degenen, die het met hem 
eens waren, achtten het nu in strijd met hun 
rechtsgevoel, dat militairen, die in krijgsgevangen
schap waren geweest, bezoldiging hadden ontvan
gen, maar dat deze n~et is betaald aan de militairen, 
die zich, overeenkomstig de oproep van de Neder
landse Regering in Engeland, aan die krijgsgevan
genschap onttrokken of ontvluchtten en waren on
dergedoken en aan het verzet waren gaan deel
nemen of naar Engeland waren overgestoken. 

* * * 
N u begrijpe men goed: de heer Ritmeester ver-

weet degenen, die in krijgsgevangenschap 
waren gegaan of geraakt, dat niet. Daarom zei hij 
ook, dat zij "op sluwe wijze" waren opgeroepen; 
men zal zich nog herinneren, hoe dat is geschied 

Maar men zal moeten toegeven, dat de houding 
van degenen, die zich op alle mogelijke manieren 
daaraan hebben weten te onttrekken, in ieder geval 
hogelijk is te prijzen. Het zou, zo betoogde de heer 
Ritmeester, rechtvaardig zijn geweest, zo aan hen 
althans dezelfde salarissen en uitkeringen zouden 
zijn verleend, als aan hen, die als krijgsgevangenen 
zijn weggevoerd. . 

Een ogenblik had onze geestverwant gemeend 
licht te zien. Dat was toen er een bespreking was 
van de Nationale Federatieve Raad van het V oor
malig Verzet Nederland (waarvan de heer Rit
meester, naar men weet, voorzitter is) met minister 
Staf, waarbij deze hoop gaf op een redelijk inzicht. 
Maar de minister slaeg deze hoop de bodem in, toen 
hij in zijn beslissing aan de N.F.R. de betrokkenen 
weer verwees naar het Commissariaat voor Oorlogs
schade. 

Een soort gunst dus en geen recht. Dat gaan naar 
het Commissariaat voor Oorlogsschade (dat ook on
voldoende geldmiddelen heeft trouwens) is het nu 
juist, wat men n i e t wil en onze woordvoerder 
voegde daaraan toe: wat ook om de hoogheid van 
de Staat niet m a g ! 

* * * 

Het gold hier dus wel duidelijk een Regerings
beslissing en deze moest de staatssecretaris 

nu eenmaal verdedigen. Maar wij herhalen: wat 
vooral irriteerde was het volkomen gebrek aan aan
voelen van het toch in wezen scheve en onrecpt
vaardigè in deze situatie en de botte wijze, waarop 
hij zijn afwijzingen inkleedde. En ook het gevaar, 
dat in deze houding is gelegen. Het gevaar namelijk, 
dat men in .het zeer onverhoopt voorkomen van een 
analogie in de toekomst zal redeneren: laten we 
maar· stil in krijgsgevangenschap gaan en blijven. 

Mr. Kranenburg beriep er zich op, dat er geen 
rechtsband was tussen deze mensen en de Regering, 
maar de heer Ritmeester repliceerde fel: "Dan 
maakt U die rechtsband maar alsnog". 

De staatssecretaris bleef er echtet bij, ,.dat er voor 
een nieuwe vorm van wetgeving volgens de Rege
ring geen plaats is en in de begrotingen ·van de 
beide Defensieministeries geen geld". 

Aldus woordelijk het slot van Mr. Kranenburgs 
antwoord. 

• • • 

De heer Ritmeeste! toonde zich, terwijl de in
terrupties uit de Kamer en van achter de re

geringstafel heen en weer vlogen, allerminst over
tuigd. 

Mr. Kranenburg had ook gezegd: Als we met 
deze mensen beginnen, moeten we dat ook doen 

(Zie vervolg pag. 4, onderaan) 

BETALINGVAN ONZE KRIJGSGEVANGENEN 

"Onttrek U zoveel mogelijk .... ", zei de Regering te Londen 
I 



De achtergronden van het succes van Poujade 

Gevaren die onze mensheid bedreigen 
Ontstellend velen menen te kunnen 

levensbeschouwelijke achtergron~ voor 
leven zonder 
hun doen en 

een 
laten 

In het jaar ·t932 vroeg de leider van een grote Dnitse partij aan de Zwitser Max 
Picard, hoe het naar zijn mening toch mogelijk was, dat Hitier zo bekend was ge
worden en in korte tijd zoveel aanhangers had kunnen . vinden. 

Deze wees.hem op de "Dlustrierte Zeitung", die op de tafel lag eîi zei hem, dat hij 
deze eens moest bekijken. 

Op de eerste bladzijde stond de atbeetding van een bijna naakte danseres, op de 
tweede bladzijde oefende een bataljon soldaten met het machinegeweer, daaronder 
werd de geleerde X getoond in zijn laboratorium. 

Op de derde bladzijde was de ontwikkeling van de fiets van het midden der negen
tiende eeuw af tot heden nitge~ld; daarnaast was een Chinees gedicht afgedrukt, 
op 'de volgende bladzijde waren gymnastiek-oefeningen van de arbeiders in de 
Y -fabrieken gedurende hun vrije tijd gefotografeerd. Daaronder stond het knopen
schrift van ee~ Zuid-Afrikaanse Indianenstam, op de tegenoverliggende bladzijde 
stond de afgevaardigde A "tijdens zijn zomervakantie. 

"Dit is de wijze,'' zei Picard, "waarop 
de mens van heden de buitenwereld tot 
zich neemt. De mens van heden laat alle 
dingen naar zich toe bewegen in een 
onsamenhangende chaos, dit bewijst, dat 
ook zijn innerlijk een onsamenhangende 
chaos is. · 

De mens van heden staat niet meer 
tegenover de onwankelbare gegevens der 
dingen en de dingen komen niet meer 
elk voor zich op hem toe, hij nadert de 
afzonderlijke dingen ook niet meer door 
een bijzonder besluit, doch naar de mens 
van heden, wiens innerlijk een onsamen
hangende chaos is, beweegt zich een 
uiterlijke, onsamenhangende chaos. 

Er wordt in het geheel niet meer on
derzocht wat op iemand aankomt, doch 
xnen is tevreden d à t er - hoe dan ook 
- iets komt, en in deze onsamenhangen
de chaos kan alles en iedereen zich 
mengen - ook Adolf Hitler. Hij woont 

den waren over de belastingen, een ver
schijnsel, dat op zichzelf helemaal niet 
een bepaald Frans verschijnsel is. 

Immers, overal ter wereld schijnt men 
nu eenmaal liever weinig of geen belas
ting te betalen en overal vindt men poli
tieke partijen, die, als ze daar maar . 
enigszins de mogelijkheid toe zien, vóór 
de verkiezingen o.m. verklaren voor be
lastingverlaging te zijn. 

Dat de Poujadisten het niet alleen aan 
de ontevreden winkeliers te danken heb
ben, dat ze thans ruim 11 % van het 
aantal stemmen verworven hebben, is nu 
overal wel duidelijk geworden. Maar nieC 
duidelijk is, hoe het mogelijk was, dat 
hun beweging, zonder een behoorlijk pro
gram - in de betekenis van een begin
selprogram kan men zelfs spreken van 
een volkomen ontbreken ervan - dit 
succes behaalde. 

dan ook in het innerlijk van de. mens, - 1)el'nà"OO~'~ of niet? 
.zonder dat men merkt, hoe hij er is ~ ~ 

binnengeraakt en het hangt niet meer 
van de mens zelf doch van de handigheid 
van Adolt' Hitier af, of Hitier het inner
lijk van de mens alleen maar wil gebrui
ken voor een doortocht of dat hij er zich 
wil vasthaken." 

Actuele Problemen I 

In het Frankrijk van vandaag, waar 
de politiek naar het schijnt om de po
litiek wordt bedreven en politieke figu
ren als een Mendes-France, een Pinay, 
een Faure en een Duclos gehard zijn in 
de politieke strijd en hun mannetje !;!taan 
in het debat, treedt opeens een 35-jarige 
boekhandelaar, die men stellig niet on
intelligent mag heten, maar die het tegen 
de kei-harde politiekers naar veler over
tuiging wel zou afleggen~ naar voren en 
behaalt zijn beweging ruim 2% miljoen 
stemmen, hetgeen een zetelbezetting van 
52 vertegenwoordigt. 

In binnen- en buitenland staat men 
versteld. Men wist, dat in Frankrijk dui

. llienden kleine middenstanders ontevre-

Men noemt Ponjade een anti-semiet. 
Als hij dat werkelijk is, dan zijn er ruim 
2 miljoen Fransen, die niet vrij van anti-
semietisme zijn. 1 

Men noemt hem een fasolst. Indien dat 
inderdaad het geval is, dan is ruim 11 %. · 
van de Franse kiezers niet genezen van 
wat het fascisme. van Mussolint en het 
nazisme van Hitier Frankrijk aan smart 
en )eed en ongeluk bero'kkend hebben. 

Ponjade verklaar·t het een, noch het 
ander te zijn. De tijd zal ieren, Of. zijn 
woorden waarheid bevatten. Dat hij zich 
voordoet als de sterke man, die Frankrijk 
nu eindelijk weer eens wll helpen aan 
iemand, die orde op zaken gaat stellen, 
ligt buiten elke twijfel. Ook die zijn aan
hangers hebben verkozen rn,óéten dit on
derkend hebben en daaruit mag dan 
worden geconcludeerd, dat ongeveer een 
tiende deel van Frankrijk niet wars is 
van een krachtfiguur. 

Er zijn er, die beweren, dat Poujades 
succes een gevolg is van de Franse 
mentaliteit ten plattelande en in de 

provincie, waar men gehecht is aan het 
bestaande, aan de bodem, aan zijn be
drijfje en zijn boerderijtje, waar men rus
tig wil leven op het stukje grond, dat 
men zich heeft verworven en dat men 
straks wil overdragen aan de oudste 
zoon. 

Van dr. Baudet is onlangs een klein 
boekje verschenen, waarin men lezen 
kan, hoe dit verlangen in veler harten 
in Frankrijk sterk leeft. Maar als inder
daad Ponjade aan dat verschijnsel zijn 
succes te danken heeft, dan blijft er 
van vele beschuldigingen tegen hem en 
zijn aanhangers weinig over. Dan is hij 
niet de demagoog, die door heftige ob
structies, door verstoringen van bijeen
komsten van andere partijen en bewe
gingen, door rumoer en lawaai en zijn 
persoonlijke capaciteiten als volksmen
ner het licht ontvankelijke kiezersge
moed in opstand heeft gebracht. 

Wanneer enige miljoenen Fransen mo
menteel niet opgewassen· zij.n tegen de 
structuurveranderingen van de maat
schappij tengevolge van de atomisering 
en de automatisering, de ontbinding van 
wat eeuwenlang als gebonden eenheid 
onwrikbaar leek en de bundeling . van 
nieuwe gemeenschappen, die men voor
heen niet mogelijk heeft geacht, dan is 
het Poujadisme niet alleen een conser
vatieve· beweging, maar zal het daaren
boven nog geruime tijd kunnen rekenen 
op d~ trouw van allen, die zich niet kun
nen aanpassen aan de nieuwe en de 
komende tijd. · 

In alle beschouwingen over het Po u-· 
jadisme treft men grote tegenstellingen 
en misvattingen aan, die er op wijzen, 
d~t de beweging in feite wordt ge
vreesd. En vrees is nu eenmaal in de 
politiek een slechte raadgeefster. 

De gang van zaken in Frankrijk raakt 
de belangen van West-Europa. Dat staat 
vast. Een verscheurd en verdeeld 
Frankrijk is voor West-Europa 'n groot, 
zo niet een dodelijk gevaar. 

Maar dit betekent nog niet, dat men 
in de andere West-Europese landen nu 
maar meteen de vrees moet hebben, dat 
de democratie ook daar · wel eens de 
hinder van het Franse verschijnsel zou 
kunnen ondervinden. 

Het Poujadisme zal in Engeland geen 
enkele invloed kunnen uitoefenen. 

Het zal dat stellig ook niet doen in de 
Scandinavische landen. 

Italië kon er wel eens door beïnvloed 
worden. Er schijnt zich daar intussen 
al een soortgelijke beweging af te te
kenen. 

Wat ons land betreft: het komt mij 
voor, dat er ten onz~nt weinig wijst op 
een zodanige geestesgesteld~eid bij ons 
volk, die ook maar enige kans voor 
politieke avonturiers biedt. De belastin
gen zijn, wie durft het ontkennen, 

ewaar; maar ons volk wéét, dat ons be
lastingstelsel aan hoge eisen wldoet. 

Belastingontduiking wordt zwaar ge
straft, omkoperij komt niet voor, als de 
belastingdruk verminderd kan worden, 
dan wordt daarop van de zijde van ons 
parlement nadrukkelijk op gewezent 
iedere Nederlander weet, dat ons land 
arm en berooid uit de oorlog is geko
men, dat nadien een ramp van enorme 
omvang ons volk heeft getroffen, maar 
dat regering en volk, voorgegaan dooP 
een Vorstin, wier wijsheid, gevoel voop 
sociale rechtvaardigheid en soeiale voor
uitgang ·en verbetering tot wr over de 
grenzen als een lichtend voorbeeld geldt, 
het land door tegenspoed en rampen 
heen naar welvaart hebben geleid, hieJ'o 
bij zowel door werkgevers als werkne
mers naar vermogen gesteund. 

Welvaart niet overal 
Er bestaat, dunkt mij, dan ook niet de 

minste aanleiding om ons hier te lande 
van de wijs te laten brengen .door het 
succes van Ponjade in Frankrijk. 

Maar dat wil niet zeggen, dat bij o•s 
alles even rooskleurig is. Dat er nergens 
ontevredenheid zou heersen. 

Er is inderdaad welvaart en zeker is, 
dat brede volksgroepen daarin delen. 
Maar men moet ziende blind zijn om te 
ontkennen, dat er niet duizenden zijn. 
voor wie het leven uiterst moeilijk is en 
voor wie de welvaartssfeer, waarin zo.. 
velen verkeren, elke dag weer opnieuw 
een pijnlijke belevenis is, omdat zij nu 
eenmaal niet kunnen aanvaarden, dat in 
deze tijd hun moeilijkheden onoplosbaar 
zouden zijn. 

Er is een woningtekort, dat, en daaJ'o 
over zijn we ·het allemaal eens, diep in
vreet op de geestesgesteldheid van dui
zenden woningzoekenden, vooral op die 
van jonge mensen, wier verlangen naar 
het stichten van een eigen gezin bij de 
dag groter en wier hoop op de verwezen
lijking ervan steeds minder wordt. 

Er is ten onzent, en laten we dat eer
lijk erkennen, een verminderende be
langstelling voor de publieke zaak. Het 
woord van Thorbecke: Publiek recht, pu
blieke plicht, wordt door steeds mlnder · 
mensen verstaan. De verkiezing, al dan 
niet, van Abe Lenstra in het nationale 
elftal, wekt groter beroering dan de 
vraag, wie er minister-president wordt 
of minister >Van 0., K. en W. 

De belangstelling voor de politieke bij
een!tomsten i~ in de laatste jaren sterk ' 
afgenomen. 

Ons gehele politieke leven lijkt wat in· 
het slop te zijn geraakt. Men krijgt de 
mensen niet warm meer. 

Kwiinende belangsteRint 
voor de politiek 

Belangrijker dan de vraag, hoe Pon
jade irt Frankrijk zijn succes heeft kun
nen behalen is momenteel voor ons het 
probleem, hoe we de Nederlandse kiezers 
en kiezeressen tot groter belangstelling · 
voor de politiek kunnen krijgen. En dan 
geloof ik, dat de oorzaken van deze ver
flauwde belangstelling helemaal niet 
alleen maar moeten worden gezocht In 
ons kiesstelsel. 

De oorzaken liggen veel diéper. Het 
verbaast me, 'dat zo weinigen, die hier~ 

(Vervolg op pag. 6) 

CVerv<~lg van pag. 3) 

voor alle b u r g e r s, die opgepakt zijn in de oorlog. 
Met die burgers echter had de Regering, zoals de 
heer Ritmeester terecht vaststelde, inderdaad geen 
enkele verbintenis, zoals wèl het geval was met de 
militairen. 

latere suggesties van de heer Scheps nog werd aan-
gevuld. met de zinsnede: :" ...... nodigt de Regering 
uit, met spoed met voorstellen, daartoe strekkende, 
te komen". 

Er is, na onze discussie met "Het Vrije Volk" ., 
'over de bezuiniging, nog reden, hier iets aan 

toe te voegen. 

Die burgers kunnen inderdaad hun schade laten 
vergoeden via het Commissariaat voor Oorlogs
schade, hoewel .ze veelal maar een gedeeltelijke ver
goeding krijgen, omdat er maar .f 10 miljoen be
schikbaar was gesteld. 

De voorstelling van zaken, alsof men dan ook 
plotseling die burgers zou moeten tegemoet komen, 
achtte onze geestverwant dus beslist onjuist. 

Nogmaals: de heer Ritmeester was geenszins over
tuigd en kennelijk ook zeer verbolgen over de ge
prikkelde wijze, waarop van de' zijde der Regering 
dit debat werd gevoerd. 

Met de socialistische afgevaardigden Scheps, 
Goedhart en Blom en onze geestverwanten Oud en 
Den Hartog als mede-ondertekenaren, diende de 
heer Ritmeester nu een motie in, luidende: 

"De Kamer, gehoord de , besprekingen over het 
wetsontwerp 3390; is van oordeel, dat de militairen 
van iedere categorie, die zich aan de krijgsgevangen
schap hebben onttrokken .en . zich bij onze strijd
macht in Engeland hebben gevoegd of zijn onder
gedoken en zich bij het verzet hebben gevoegd, niet 
minder dienen te worden behandeld dan degenen, 
die. wel ia krijgsgevangenschap zijn gevoerd". 

h amendement, dat door de heer Ritmeester op 
• 

* * * 

De staatssecr.etaris wist niet beter te doen,. dan 
deze motie "wegens onduidelijkheid .en on-

. overzienbare strekking" ernstig te ontraden en hij 
voegde daaraan toe, dat hij de Kamer "geen enkele 
illusie" kon geven, dat de Regering "iets kan doen 
om uitvoering te geven aan deze motie". 

Hij kon deze houding ook daarom des te gemak
kelijker aannemen, aangezien zich hier - heel 
merkwaardig - een tegenstelling "links" tegen 
"r'echts" openbaarde. Van de drie rechtse groepen 
kwam namelijk g~en geluid, dat erop duidde, dat 
men daar de voor het rechtsgevoel stuitende situatie 
voldoende aanvoelde. 

Het, laatste woord van de staatssecretaris was het 
echter niet. Jiet moet hem toch niet pleizierig. ge
weest zijn, dat hij ook zijn directe geestverwaflten 
(of een deel van hen?) niet heeft weten te over
tuigen. 

Toen de heer Vermeer (Arb.) kwam voorstellen, 
het wetsontwerp nu. aan te nemen, maar de verdere 
beraadslaging over de motie-Ritmeester-Scheps aan 
te houden, mits de staatssecretaris kon toezeggen, 
dat over de materie, die hier aan de orde was, over
leg zou plaats vinden met de vaste Commissie voor 
Oorlog en Marine, was zijn eerste (en tevens voor
lopig laatste) toeschietelijke woord~ "Een dergelijk 
overleg zeg ik gaarne toe" • 

Hoewel hier liberalen en socialisten dus naast el- · ' 
kander hebben gestaan in een zaak, waar 2ij de rech~. ,; 
vaardigheid in het gedrang meenden te àien, achten 
wij het niet onmogelijk, dat het socialistisch orgaan 
ons zal willen toevoegen: daar hebt ge nu weer een 
geval, dat de V.V.D.-fractie met iets komt, dat weer 

.geld kost. · 
Die toevoeging - we zeggen het maar bij voor-. 

baat - is dan volkomen ten onrechte. Wij hebben 
in die discussie reeds klaar en duidelijk verklaard: 
Ohdanks ons streven, om o~a. door meer efficiency 
en doelmatiger inrichting tot een sterke bezuiniging 
te komen op dat geweldige staatsapparaat en on
danks de zorgen, die we hebben over de hoogte van 
de staatsuitgaven in het algemeen, laten we ons 
toch het recht niet ontnemen, in bepaalde concrete· 
gevallen wensen te uiten, die gHd kosten. En zeker 
laten we ons dat recht niet ontnemen, wanneer het 
gaat om gevallen van recht en rechtvaardigheid. 

We kunnen daar echter nog aan toevoegen, dat 
de heer Ritmeester ons· verzekerde, dat het slechts 
gaat om enkele honderden gevallen èn dat van 
"onoverzienbare kosten" geen sprake is, omdat ook 
hij het logisch vindt, dat rekening wordt gehouden 
met eventuele inkomsten, welke de betrokkenen 
hebben genoten dank zij het feit, dat zij zich aan die 
krijgsgevangenschàp hebben onttrokken. · 

Men spare ons dus voor legende-vorming, diç op 
niets is gebaseerd! 



.,'t Is Otul, 't blijft nieuw,. 
PREMIERE POLITIEK 

CABARET. LEIDEN 

Dinsdag 28 februari a.s. zal in 
4e zaal "den Burgt" te Leiden de 
première van het politieke caba
ret onder leiding van Alexander 
Pola worden opgevoerd. 

Mr. H. van Riel, de ondervoor
Kitter der partij zal in deze bij
eenkomst vóór de pauze het 
woord voeren. 

De partijvoorzitter prof. inr. P. 
J. Oud zal, indien enigszins mo
gelijk deze eerste voorstelling van 
het politieke cabaret te Leiden 
bi~wonen. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
dan de kostprijs! 

SIMPLUS N. V. 
DORDRECHT 

(Vervolg van pag. 4) 

over in de laatste tijd schreven, aan
dacht hadden voor de psychologische fac
toren en voor de • historische "groei" van 
de huidige lauwe interesse. Het is naar 
mijn overtuiging zo, dat er talrijke oor
zaken zijn, die in bepaalde perioden van 
een volksbestaan elkaar beïnvloeden en 
versterken. 

Deze oor~o~aken nu liggen in verschil
lende vlakken;. van het maatschappelijk 
leven. Bestrijding ervan moet dan ook in 
wijder verband·' plaats vinden. Il\: bedoel 
dit: verbetering van het kiesstelsel heeft 
zeker zin, maar de betekenis ervan is 
gening, als .niet, tegelijkertijd op andere 
levensgebieden naar verbetering van' 
ontstane toestanden wordt gestreefd. 

Wie zou menen, dat de· mensen wel 
meer belangstelling voor de publieke 
zaak zouden hebben, als ze maar eens 
wat meer afwiste:n van 'de staatsinrich
ting, overschat de betekenis daarvan. 
Staatsburgerlijke opvoeding is de laatste 
jaren om strijd aángeprezen als het mid
del om de mensen tot wat meer belang

'"Btelling te brengen voor de publieke zaak. 
En- terecht, maar waar men staatsbur
gerlijke opvoeding _gaat zien als het aan
brengen van kennis op staatkundig ter

. rein, slaat men de plank mis. 
Waar dan begonnen moet worden? 
Ik ving dit artikel aan met een be

schouwing van Max Picard. Ik- ont
leende haar aan zijn kleine boekje: "De 
mens zonder werkelijkheid". Welnu: de 
bron van ·alle oorzaken, welke we hier 
bedoelen, zullen we moeten zoeken in het 
feit, dat ontstellend veel mensen menen 
te kunnen leven zonder een levenswer
kelijkheid, zonder een levensbeschouwe
lijke ·achtergrond voor hun doen en laten. 

Als we ons in ons land over één ding 
bezorgd moeten maken, dan is l)et daar
over: de vervlakking van het menselijk 
leven. 

Ik geef toe: nog is het zo ver gelukkig 
hl Nederland niet. 

Ondanks vele klaagzangen over massa
jeugd en massa-mensen, is de situatie 
heus niet zo slecht als sommige schrij
vers haar schilderen. Het is, om een 
enkel voorbeeld te noemen, nog altijd zo, 
dat de organisatie van ons politiek leven 
geschiedt rond beginselen en niet rond 
belangen om rond de een of andere ster
ke man (of politiek avonturier). Maar 
dat zou wel eens anders kunnen worden 
als we niet oppassen! 

VAN MOURIK 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vanaf 3~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 314% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van- Asbeck 
Diepenheimseweg 81_ GOOR 
tel. K 5470-816 b.g.g. 896 

Cople voor deze rubr.ek te :renden naar: 
MejuHr. Joh. H. Springer, Alexander
ttraat 16, Hoarlem. 

Amsterdams initiatief 
verdient navolging 

H et is van zelfsprekend altijd nut
tig en nodig om de reeds aange

sloten leden wakker te houden en tot 
activiteit aan te sporen. 

Maar het is evenzeer nodig belang
stelling voor de liberale gedachte op 
te wekken bij andersdenkenden. En 
vooral bij "niet-politiekdenkenden", 
zoals er, vooral bij de vrouwen,~ nog 
al te veel bestaan. 

Vanuit deze gedachtengang heeft 
barones van Harinxma thoe Slooten 
te Amsterdam een middag-bijeen
komst bij zich thuis georganiseerd 
voor een aantal a-politieke dames. 

Van de circa 25 genodigden waren 
er 16 gekomen, uit geheel uiteenlo
pende milieu's, en alle 16, vrouwen, 
die nog nooit naar een politieke bij
eenkomst waren geweest, noch iets 
wisten omtrent bestaande vrouwen
organisaties. 

Behalve deze nieuwelingen-in-de
politiek had mevrouw van Harinxma 
ook een aantal getrouwde Amster· 
damse vrouwelijke leden uitgenodigd 
en.-als spreekster was daar mejuf
frouw mr. J. Hefting, lid van de ge
meenteraad Utrecht voor de V.V.D., 
die een causerie. heeft gehouden over 
het onderwerp: "Waarom moet de 
vrouw. deelnemen aan het openbare 
leven?". De discussie die daarop is 
gevolgd heeft bewezen dat de opzet 
van mevrouw van Harinxma, belang. 
stelling te wekken, goed is geslaagd: 

De initatiefneemster is nu van plan 
deze dames en enigen, die ditmaal ver~ 
hinderd waren, aoch wel belangstel
den, nogmaals uit te nodigen en dan 
meer op de V.V.D. beginselen in te 
gaan - zij krijgen tevens allemaal een· 
vouwblad van de Amsterdamse afde
ling van "Vrouwenbelangen". 

E.S.r. 

Hoe denkt U over een 
~oopavond? 

- De Nederlandse Huishoudraad, 
waar wij ook bij aangesloten zijn, 

houdt een enquête over deze vraag. 
Onze centrale-vertegenwoordigsters 

hebben een aantal enquête-formulie
ren ter verspreiding ontvangen. Invul
ling kan geschieden volgens een be-

- spreking op een vrouwenbijeenkomst, 
maar ook individueel. 

In elk geval moeten de formulieren 
vóór 26 februari bij ondergetekende 
weer terug zijn. 

J.H.S. 

Het Algemeen Secl'etariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gra._venhage, 
telefoon 111768 en 1143'15, giro 
67880. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrok-ken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een .i>Iiddenstands
fort!m zal optreden, belegd: 

Maandag 13 februari 20 uur, te Leiden 

in "Het Gulden Vlies", Breestraat. 

Maandag 20 februari 20 uur te Arnhem. • 

Dinsdag 13 maart, 20 uur te Zwolle, 
in hotel Peters, Grote Markt. 

. Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggen~e af· 
delingen. 

N.V. 
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TJJll IS GELll 

Geen verbeuzeling van lijd met 

bijkomstigheden. Zaken doen in 

grote elficienfe stijl is a/leen mo· 

gelijk voor de zakenman, die zijn 

geldzaken doet door lussenkomst 
van zijn bankier 

atel niet 11/f fot morgen, waf U 
lieden door ons k11nl laten doen. 
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De Nederlandse motor , 
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N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Werft leden voor de V. V.D. ! 

ONDER 
GARANTIE 

Word ahonné op Vrijheid en Democratie 
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NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Dr. Elzinga sprak te Haarlem lijke ~iddenstand~c?IDmissie te Gronin

gen, d1e onder Ie1dmg van de heer F. 
Donderdagavond j.l. hieid dr. S. El,.-~. v. d. Leeuw uit 's-Gravenhage deze 

zinga te Haarlem voor de afd~lingen onderwerpen bespraken. 
Haarlem, Bloemendaai en Heemstede Aan het slot der bijeenkomst wekte 
van de V.V.D. een lezing over het on- laatstgenoemde de Groningse midden-
derwerp "De Wedergeboorte van het stand op tot politieke activiteit, waar
liberalisme". toe de V.V.D. gaarne de behulpzame 

Spreker wees er op, dat er na de hand biedt, z?als uit deZ·e geslaagde bij-
bloeitijd van het liberalisme in de vori- eenkomst dmdelijk is gebleken. 
ge eeuw, thans voor dit stelsel weer De voorzitter der P.M.C., de heer A. 
vooruitgang is. Suiding, dankte de forumleden voor het 

Reeds in de Middeleeuwen was er be- gebodene en hun bereidwilligheid om 
hoefte aan vrije geestesgang teE"enover voor de . gemeenschappelijke zaak een 
het dogmatische in de mens. Er was grote re1s te maken. 
reeds toen drang naar geestelijke vrij
heid. In latere tijd werd deze richting 
in Nederland vertegenwoordigd door de 
libertijnen onder de regenten, die veel 
ruimer dachten dan de massa. De strijd 
van de onafhankelijkheid van de mens 
tégen het dogma uit zich in de vorige 
eeuw onder meer in het modernisme. 

Het staatkundig Uberalisme kent men 
· eerst sinds ongeveer 1815 en is geba

seerd op de leer van de volkssouverei
niteit, dus niet meer op de macht van 
één persoon. De grondwetsherziening 
van 1848 worot dank zij Thorbecke, een 
grote overwinning van het liberalisme. 
Fen liberale partij is er dan nog niet. 
Evenmin is er sprake van een conser~ 
vatieve partij. Er zijn slechts stromin
gen en er zijn nog geen partijprogram
ma's. 

Het liberalisme is niet conservatief, 
niet kapitalistisch en is niet verant
woordeliJk voor de arbeidstoestanden in 
de vorige eeuw. 

De arbetdstoestanden waren inder
daad in de 19e eeuw slecht, maar dat 
waren zij ook daarvoor en toen was er 
van liberalisme nog geen sprake. Het 
is e:m veel voorkomende fout het libe
ralisme in die periode te vereenzelvigen 
met ne klassieke school. -Marx deed dit 
niet en hij gaf niet de liberalen, maar 
de fabrikanten de schuld van de slechte 
economische toestanden der arbeiders. 

Het zijn onder meer in Nederland 
juist de liberalen geweest, die reeds in 
d·e vorige eeuw tegen deze toestanden 
opKwamen. Spreker noemde in dit ver
band mr. De Bruyn Kops, liberaal Ka
merlid voor Alkmaar, mr. S. van Hou" 
ten, liberaal Kaméi'lid voor Groningen 
en verder het werk van het ministerie 
Goe-man Borgesius, Piersou (waaronder 
de Leerplichtwet) en de wet op het 
arbeidscontract van prof. Drucker in 
1907. 

Liberalismè en kapitalisme zijn totaai 
verschillende begrippen. E)en .ttapitalist 
kan ook liberaal zijn, maar is dit soms 
wel, soms niet. 

Als huidige taak veor het liberalisme 
zag dr. Elzinga onder meer de opvoe
ding tot democratie, aan welke opvoe
ding op de scholen voigens spreker nog 
veel mankeert. Ook is het de taak van 
het liberalisme voor de vergeten groe
pen op te komen, die niet als de grote 
massa van de bevolking sinds de periode 
voor de laatste wereldoorlog de inkom. 
steen heeft zien verdrievoudigen, maar 
beiangrijk aé<htergebleven zijn. Het libe
l'd.lisme is eeuwig en zal nog veel goeds 
voor de maatschappij kunnen doen. 

Geslaagde 
Middenstandsforumavond 

te Groningen 
Op initiatief van de plaatsèlijke mid

denstandscommissie en 'llet medewer
king van het afdelingsbestuur is maan. 
dagavond in de grote zaal van hotel 
Hofman te Groningen ten middenstands• 
forumavond gehouden. 

De opkomst was zeer bevredigend. 

Mei. mr. J. Hefting 
spreekt te Zeist 

Op vrijdag 17 februari a.s. zal mejuf
frouw mr. J. Hefting, gemeenteraadslid 
te Utrecht, voor de afdeling Zeist van de 
V.V.D. spreken over het onderwerp: De 
verantwoordelijkheid van de Staatsbur
ger. 

De bijeenkomst wordt gehouden in Ho
tel Hermitage en begint om 8 Ulll'. 

Mr. Van Riel 
sprak te Leeuwarden over 

.. Opgaande liin,n" 

Op 4 februari j.I. sprak de ondervoor
zitter van onze partij te Leeuwarden voor 
een gecombineerde vergadering van de 
afdelingen der V.V.D. en J.O.V.D. Naar 
aanleiding van de door hem gekozen titel 
,.Opgaande Lijnen" besprak de heer Van 
Riel de winst in zetels en stemmen, die 
de V.V.D. sinds haar oprichting heeft 
gemaakt. 

Het aantal van 475.000 stemmen, die 
op onze lijsten werden uitgebracht, toont 
duidelijk aan, dat het sprookje, dat de 
V.V.D. een partij van kapitalisten zou 
zijn, elke grond mist. Onze partij bevoor
deelt geen groepsbelangen, maar wil 
recht doen wedervaren aan alle delen 
van ons volk, aldus spre}!:er. 

Van groot belang achtte mr. Van Riel 
het, dat men alle kwesties in dë politie!$ 
beziet aan de hand van onze beginseleti 
en aan de hand van ·voldoende kenni4 
van de feiten. Men kan zich niet zondel 
meer tegen ordening verklaren, wel tegert 
slechte of onverstandige ordening. Zo i$ 
het met vele andere kwesties ook. Meri 
moet ook geen beloften doen, die men 
niet kan nakomen en lege leuzen hebben 
geen enkel nut; ... 

Spreker·legde er vooral .de, nadruk op, 
dat men zoveel mogelijk i~der i'n de ge
legenheid moet stellen zich door bezits
vorming onafhankelijk te maken. Zo 
moet men de mensen in staat stellen zich 
door sparen een eigen huis en eigen 
ouderdomsvoorziening te verzekeren. Dit 
is de feitelijke toepassing van ons begin
sel der verantwoordelijkheid. Mr. Van 
Riel besloot zijn lezing met een aanspo
ring aan allen zich in te spannen voor 
een verdere uitbreiding van onze begin
selen in Friesland. 

Na de pauze werd een groot aantal 
vragen gesteld, die door de heer Van 
Riel op vlotte wijze werden beantwoord. 
De v'ergadering, die zeer geanimeerd was 
en goed werd bezocht, werd voor de pau
ze gepre11ideerd door de afdelingsvoorzft:
ter der V.V.D., mr. D. F. Went en na de 
pauze door de voorzitter van de J.O.V.D., 
afdeling Leeuwarden en Omstreken, de 
heer F. Elzinga. 

Wieringermèer besprak 
problemen van 

gemeentepolitiek 

Dezer dagen hield de afdeling Wierin
germeer een ledenvergadering die on
danks gladde wegen behoorlijk bezocht 
was en een zeer geanimeerd verloop had. 

In het _bestuur had een mutatie plaats. 
De heer de Veer, die niet meer beschik
baar was, werd vervangen door de heer 
S. P. Bakker. 

De financiële toestand van de afdeling 
is bevredigend, het jáarverslag gaf geen 
reden tot opmerkingen. 

Na het huishoudelijk gedeelte hield de 
heer S. Ereebaart een causerie over ge
meentelijke problemen. Een der belang
rijkste zaken uit het afgelopen jaar, was, 
naast de komst van een nieuwe burge
meester, het bedanken van de K.V.P. 
wethouder wegens ziekte. De A.R. ver
brak de samenwerking met de K.V.P., 
waardoor een lid van de Partij van de 
Arbeid gekozen werd. 

Verder werd nog uitvoerig gediscus
sieerd over de uitbreidingsplannen en de 
bouw van· een vierde dorp, waar inmid
dels aan begonnen is. Ook het sluitings
uur der café's kwam nog ter sprake, 
evenals de benoeming van een nieuwe 
gE:meente-architect. Het was dan .ook al 
vrij laat, toen de voorzitter de vergade
ring onder dank aan de inleider sloot. 

J.O.Y.D. District Noord 
viert lustrum 

Drs. Korthals zal de feestrede uitspreken 

In 1951, toen het aantal afdelingen van 
de J.O.V.D. in het noorden van het land 
steeds groeiende was, werd het District 
Noord opgericht. Het is het oud§te en 
verreweg het grootste district in de 
J.O.V.D.; in de stad Groningen begon de 
victorie reeds in 1948! 

Ieder jaar wordt er in het prachtige 
Drentse dorp Zuidlaren een districtsdag 
gehouden en wannee.r er ~P · de komende 
districtsdag zo'n 250 à. 300 jonge liberalen 
·aanwezig zullen zijn, ;z;al deze manifesta
tie niet onder doen voor vorige districts
dagen. 

Zaterdag 18 februari a.s. 's middags 3.45 
.uur opent de voorzitter van het district 
Noord Dr. K. van Dijk de lustrumviering. 

Het erelid van de J_.O.V.D., het Twee
de Kamerlid drs: ·:rt A. 'Kèlrthals ·. spre'ekt' 
de lustrumrede uit. 

De koffiemaaltijd wordt traditiege
trouw genuttigd in. ,.De ros Beyaert". 
's Avonds wordt er door enkele leden, 
van de J.O.V.D. en de V.V.D. afdeling 
Zuidlaren het blijspel "Het stadhuis op 
stelten" van Martie Verdenius en Hans 
Keuls opgevoerd, waarna met een bal 
de viering wordt besloten. 

Ruinerwold versterkte 
verkiezingsfonds van _onze Partii 

De afdeling Ruinerwold heeft een bij
drage gestort in het Verkiezingsfonds 
van onze partij. 

Het hoofdbestuur is hiervoor vanzelf
sprekend zeer erkentelijk en hoopt dat 
andere afdelingen dit goede voorbeeld 
zullen volgen. 
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Afdeling Zutphen 

hield iaarvergadering 

Op 1 februari j.l. hield de afdeling 
Zutphen haar jaarvergadering. De VOO!,'• 

zitter mr. A. N. Messch~ert Ïiet in zijn 
openingswoord uitkomen, dat de activi• 
teit op politiek gebied in Zutphen groe~t. 
Dit is voor dit verkiezingsjaar zeer ver
heugend. Hij da11Jkte de beide raads
leden, die door hun optreden in de raad 
zeer zeker hebben bijgedragen tot de ver. 
hoogde activiteit. 

Uit de jaarverslagen van de secreta
ris-penningmeester lkwam ook die voor
uitgang tot uitdrukking in het grotere 
aantal.leden en een gezonde financiële 
positie. 

De aftredende bestuursleden, mevrouw 
Bak en de heren Mullié en Azink wer-' 
de.n herkozen. 

Men zal béhalve een p·olitiek forum 
en qet politiek cabaret, een spreker naar 
~U~J?h,eJ;l. _,zien te krijgen, met als onder .. 
werp: "Het Woningvraagstuk". 

Niimegen besprak het 

huurvraagstuk 

Voor een talrijk gehoor heeft mr. A. K, 
H. S. Haitsma Mulier in de voordrachten• 
reeks, die de V.V.D., afdeling Nijmegen 
deze winter. georganiseerd heeft, gespro
ken over ,.Huur en huurbescherming". 

Bij alle maatregelen, die er op dit ge
bied genomen worden en waarbij nooit 
iedereen tevreden gesteld kan worden, 
moet nooit vergeten worden dat de wo
ningnood de oorzallik is van alle ellende. 
Mr. Haitsma Mulier stond uitvoerig stil 
bij alle verordeningen en kon na afloop 
van zijn levendige voordracht nog vele 
vragen beantwoorden. 

Onder de aanwezigen bevonden zich de 
wethouder en de voltallige raadsfractie, 
mr. H. S. Siebers, lid van de Provin
ciale Staten en een aantal belangstel
lenden uit Winsclhoten, bij wie deze 
avond zo zeer in de smaak viel, dat een 
voorlopige afspraak werd gemaakt voor 
het optreden van het forum in die ge
meente. 

Liberaal Middenstandscongres 

Gedurende bijna drie eren hebben de 
forumleden vele vr.agen op midden
standsgebied uitvoerig beantwoord, o.m. 
betreffende de heffing van omzetbelas
ting van diensten, het stichten van op
tiekzaken door ziekenfondsen, het kar
telbeleid, compensatie voor de midden
stand bij verdere huurverhoging, de 
concurrentie met het grootwinkelbedrijf 
en verbruikscoöperatie, de verdeling 
van bedrijfsruimte in nieuwe woonwij
ken en het houden van publieke feeste
lijkheden op zaterdagmiddag. 

Het waren de heren W. J. de Bruijne, 
gemeenteraadslid te Amsterdam, ons 
Kamerlid J. G. H. Cornelissen, W. D. 
Janzen, gemeenteraadslid te Harlingen 
en L, W. Zuidema, . lid·' van de Lande-

Woensdag 

2S 

april 

19S6 
11 uur 

in te Amsterdam 

De heer M. A. Wisselink, belasting
consulent te Amsterdam 

spreekt over 

"Onrechtvaardigheden in de belastingheffing 

Afdelingsbesturen. zorgt voor een massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstanders kot tiW gemeente op tot bezoek 
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HET INITIATIEFVOORSTEL~OUD TOT 
GRONDWETSHERZIEl'~IN-G·ol-
ter voorkoming van. een parlementair vacuum 

* * Het werk van onze Tweede-Kamerfractie 
* getuigt van een nimmer 'aflatende 

activiteit. In .dezelfde week, dat mevrouw Fortanier· 
de Wit haar strijd veerde voor het helaas in zovele 
opzichteA in verdrukking verkerende onderwijs, dien
de onze fractievoorzitter, prof. Oud, zijn initiatief. 
voorstel tot Grondwetsherziening in, ter voorkoming 
van wat we kortheidshalve wel mogen noemen: het 
parlementaire vacuum. • 

"V oorstel van wet van de heer Oud c.s. tot het in 
overweging nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet strekkende tot het treffen van een 
nadere regeling aangaande het tijdstip van àftreding 
van de leden der Staten-Generaal (artikel 95 en 
lOl)",_zo is de officiële titel van het wetsontwerp 
ar. 4248, dat de datum draagt van 10 februari 1956 

De heer Oud, als indiener-·en eerste ondertekenaar 
van dit initiatiefvoorstel, wist hiervoor de mede
ondertekenlog te verkrijgen van drie andere fractie
voorzitters! .de heren Burger (Arb.); Sèhouten 
(A.R.) eo. Titanus (C.H.); van de leden der parle
mentaire enquêtecommissie Koersen (K.V.P.) .
voorzitter drec commissie --:-, Fens (K.V.P.), Fokke
~a ( A.R.), Korthals (V.V.D.) en jkvr. Wttewaall 
van Stoe~gen (C.H.), zomede van jbr. Van dec 
Goes van Naters ( Arb. ). 

* * * 

Dit voGrstel vindt zijn óorspong i~ wat we zon
_der aarzeling durven noemen het "drama 

van ons staatkundig herstel'.' na de' vreugd.evolle be
vcijding vao. mei 1945, .toen het democratische Ne
derland, d~ enkele jaren later het eeuwfeest van 
'Thorbecke's Grondwet mocht vieren, onder verant
woordelijkheid van het Kabinet-Schermerhórn-Drees 
een half ja.ac lang verstok.en bleef van zijn normale 
parlementaire regeringsvorm. · 

Men kan het in de verslagen van de parlementaire 
enquête-commissie ,lezen, hoe reeds. het Londense 
Kabinet-Get'brandy heeft geworsteld met het vraag
stuk van de staatkundige organisatie na -de terug
keer, waarbij kennelijk de bovendrijvende stroming 
was, dat geeo. onmiddellijk herstel v.an de oude ver
tegenwoordigende lichamen kon en mocht plaats 
hebben. 

Het r~ltaat van al ·de tege~gestelde inzichten, 
steevingen en adviezen was dan ook, dat met betrek
king tot de Staten-Generaal geen Londens wetsbesluit 
.is tot stand gekomen. 

Met ere mag h.ier (al is het advies tenslotte niet 
gevolgd) worden genoemd de in maart 1944 in Lon
den ontvangen uitvoerige nota uit het bezette ge
bied, sàmengesteld door een aantal bekende juristen, 
~nder wie prof. Verzijl en het tegenwoordige Kamer
lid dr. Bruins Slot. 

Deze juristen, inmuun gebleven voor de zowel in 
Londen als in bet bezette gebied ontstane a-parle
mentaire stromingen en nogal wilde "nieuwe denk· 
beelden", aehtten het de enige mogelijkheid, bij de 
bevrijding de laatst (in 1937) gekozen Staten-Gene
raal voorlopig als grondwettelijk te bestendigen. 
Naar hua oordeel :r:ou dat het beste kunnen geschie· 
den door de aanvaarding van de constructie, dat de 
zittingsduut van de Staten-Generaal tijdens de beze*
ting was geschorst. 

* • * 

Dr. J. van den Tempel, een der voormalige mi
nisters uit het Londense Kabinet, die het daar 

levende negatieve standpunt krachtig heeft bestre
den, heeft in zijn in 1946 verschenen herinneringen 
aan de Londense periode (J. van den Tempel: "Ne
derland in Londen") met instemming de woorden 
aangehaald, welke een daar vertoevende. "hoogge
plaatste Nederlander van w1j~e ervaring, verknocht 

aan het Huis van Oranje", tot twee maal toe tot hem 
heeft gericht. Die Nederlander zei: "De Koningin 
moet na wederkomst in Nederland niet naar het pa· 
leis rijden. Haar eerste rit moet zijn naar de Volks
vertegenwoordiging in Verenigde Vergadering". 

Dat heeft, helaas, niet zo mogen zijn. De eerste 
officiële ontmoeting tussen Staatshoofd en Volksver
tegenwoordiging na de bevrijding is 6Yz maand uit
gebleven! 

De voorzitter van de V.V.D.-fractie in de 
··weede Kamer, prof. Oud, heeft, tezimen 
cttet een negental medeleden uit verschillen
-de fracties, een initiatiefvoorstel ingediend 
tot wijziging van de Grondwet, dat beoogt 
de voorkomlag van het z.g. "parlementaire 
vacuum". 

Aangenomen mag worden, dat, wanneer 
de Tweede Kamer het voorstel in eerste le
zing aanvaardt, prof. Oud, als eerste onder
tekenaar, het ook in de Eerste Kamer zal 
verdedigen. 

Het zal dan v~r. de tweede maal zijn, 
dat de' heer Oud· èen initiatiefvoorstel ook 
in de. Eerste Kamer krijgt te verdedigen. 

. De eerste maal geschiedde dit in de zit
ting 1931 /32, toen de toenmalige vrijzin
nig-democratische fractie bij wijze van ini
tiatief een ontwerp Crisispachtwet indien
de, dat in de Eerste Kamer door twee leden 
van deze fractie werd verdedigd: de heren . 
Ebels (eerste ondertekenaar)· en Oud. 

Dit ontwerp werd toen, als men de ook 
in die tijd reeds altijd in oppositie zijnde 
communisten uitschakelt, tenslotte met al
gemene instemming aanvaard en door de 
Regering bekrachtigd. 

Dr. Van den Tempel heeft daaraan in zijn boek 
enige bijzonder bittere opmerkingen gewijd, waarin 
hij een deel van zijn eigen (ten dele nieuwe) geest
verwanten afvalt, die op grond van de nagestreefde 
totale "vernieuwing" voor dit uitstel in belangrijke 
mate mede-verantwoordelijk zijn. 

We bedoelen de passages, waar thans wijlen dr. 
Van den Tempel schrijft: .,Het zou tot 20 november 
1945 duren, aleer de koningin in een matte vergade
ring een. gedeprimeerd Noodparlement ZOU toespre
ken. Nadat wij het weinig roemvolle intermezzo had. 
den beleefd . van de op 20 juli 1945 plechtig ge
installeerde Nationale Adviescommissie; een erva
ring, welke men de trotse, uit haar aard idealistische, 
verzetsbeweging had moeten besparen. Terwijl de 
vraag van vroege of niet-zo-vroege verkiezingen voor 
de Staten-Generaal, dus de vraag of het Nederlandse 
volk zo spoedig mogelijk in staat zou worden gesteld 
zijn oordeel te geven over staatkundig beginsel en 
beleid, ook door geestelijke leiders van ons volk, die 
de mond vol hadden van "vernieuwing", nog behan
deld werd in de enge sfeer van politieke berekening". 

* * * 

Het is geenszins onze bedoeling, oude wonden 
open te halen. Op 20 nov. 1945 opende de 

Koningin~ als gezegd- in een Verenigde Verga
dering der "Voo'rlopige Staten-Generaal" de zitting 
van dit "Noodparlement" als vanouds met een 
"Troonrede" en op 17 mei 1946 eindelijk kon het 
Nederlandse volk zich in vrije verkiezingen uitspre
ken. 
. We willen nog slechts herinneren aan de rede 

van de toenmalige minister-president Schermerhorn, 
op 23 augustus 1945 in het Sparta-stadion te Rottel!-

dam gehouden, waarin deze o.a. liet weten, dat spoe
dig besprekingen zouden worden gevoerd met de 
politieke partijen, om te geraken tot "een politiek 
systeem, waardoor de regering gesteund kan worden 
door een gekozen parlement". 

Men voelt de wonderlijk aandoende reserve en 
voorzichtigheid, alsof het parlementaire systeem voor 
het Nederlandse volk een waagstuk en een nieuwig
heid was! 

Nogmaals echter: we zullen daar thans niet ver
der op ingaan. Het is allès nu ruim 10 jaar geleden 
en vc:;len waren politiek nu eenmaalwat uit hun even
wicht geraakt. 

De memorie van toelichting van prof. Oud en zijn 
negen mede-ondertekenaren spreekt daar dan ook in 
het geheel niet over. Zij begint met de vermelding 
van de motie-Donker, welke op 20 februari 1952 in 
de Tweede Kamer werd aangenom~n. 

* * * 

Te dien tijde werd in deze Kamer eveneens een 
partiële herziening van de Grondwet behan

deld en het was bij deze gelegenheid, dat mr. Van 
der Goes van Naters (Arb.) een poging deed, om bij· 
amendement alsnog een regeling ter voorkoming 
van een dergelijk parlementair vacuum bij die her
ziening in te lassen. Dat bleek echter niet mogelijk. 

Het amendement was, omdat het in de regerings
voorstellen niet paste,- ook naar'de mening 'van de 
heer Oud, die overigens van den beginne af warm 
voorstander van een nadere regeling was - staats
rechtelijk ontoelaatbaat. 

Mr. Van der Goes trok het dan ook in en daar
voor in de plaats kwam een motie, ingediend door 
de toenmalige voorzitter van de parlementaire en
quêtecommissie, thans wijlen mr. Donker, welke mo
tie was mede-ondertekend· door alle leden dier com
missie, met uitzondering van mr. Stokvis ( Comm.). 

De enquêtecommissie had op blz. 257/258 van deel 
5 A van haar verslag o.m. opgemerkt, "dat de Grond
wet geen voor allen afdoend antwoord gaf op de 
vraag, of de zittingsduur van de vertegenwoordigen
de lichamen, in het bijzonder van de Staten-Generaal, 
op het moment van de bezetting onderbroken werd 
dan wel of deze zittingsduur door het verlopen van 
de gestelde termijnen ge~xpireerd was". .. 

Dit voerde de commissie tot de slotsom, "dat ZIJ 

de regering met de meeste klem meent te moeten 
aanbevelen, deze materie bij een volgende Grond
wetsherziening aan de orde te stellen . . ." 

. In overeenstemrping daarmede werd nu in febru
ari 1952 de regering bij deze motie (welke ook door 
onze geestverwant de heer Korthals was mede.onder
tekend) uitgenodigd, "zo mogelijk de tot standko
triing van een zodanige regeling alsnog in het kader 
van de htlidige Grondwetsherziening te bevorderen". 

* * * 

Aan het in Je motie uitgedrukte verlangen werd 
door de regering tot dusver echter geen ge

volg gegeven. Kon met betrekking t~t cl.~ Grondwets
herziening, waarvan de zg. eerste lezmg m 1952 werd 
voltooid, naar de heren Oud c.s .. in hun memorie van 
toelichting opmerken, nog worden verondersteld, dat 
de regering het niet wel doenlijk achtte op zo kor~e 
termijn een ·voorziening te ontwerpen, welke van die 
herziening nog deel zou kunnen uitmaken, nu de 
regering ook de onlangs door haar aanhangig ge
maakte he.rziening van d i t jaar niet mede dienstbaar 
heeft gemaakt aan een poging om aan het in die mo
tie uitgedrukte verlangen te voldoen, moet wel wor· 
den aangenomen, dat bij haar in het algemeen de be· 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 



tr_: .. 

Flitsen van het Binnenhof 

De motie-Fortanier-de Wit 
scholenbouw 

over 

De begroting van Onderwijs, K. en W. is zo veel-~mvattend, dat de behaDdeling 
daarvan zich over heel wat vergaderingen uitstrekt. 

belang van dezelfde ordé moet worden 
beschouwd als de voorziening in de wo· 
ningnood. 

Het de vorige week begonnen debat zou deze week worden voortgezet, zodat 
een bespreking daarvan voor het volgende nummer moet worden aangehouden. 

De keuze mag niet gaan tussen wo
ningbouw en scholenbouw, zegt "Het 
Vrije Volk". Die keuze doet men ook 
niet, wanneer men woning- èn scholen
bouw op de ,,urgentielijst" plaatst. 

We willen hier echter reeds laten volgen hetgeen het "Algemeen Handelsblad,. 
op maandag. 18 februari in een "Parlementaire Notitie" aantekende naar aaa
k:Jing van de motie-Fortanier-de Wit over de scholenbouw. Kan de noodzakelijke scholenbouw gaan 

ten koste van ,.m e e s t a 1 minder nood
zakelijke stadhuizen, theaters, of moder
ne bankgebouwen", dan zal de indien
ster van de motie ongetwijfeld .de eerste 
zijn om te zeggen: akkoord! 

Onder de titel: "Alannstoot" schreef dit blad: 

H et nijverheidsonderwijs heeft alarm 
geslagen. Het heeft de aandact1t 

ge·.;estigd op het tekort aan schoolruim· 
te, dat bij het nijverheidsonderwijs reeds 
aanwezig is en dat in de toekomst snel 
_groter zal worden. 

De na-oorlogse geboortegolf nadert nu 
het nijverheidsonderwijs. Reeds daar· 
door zal het aantal leerlingen belangrijk 
toenemen. Daarbij komen de toeneme;1,.. 
de behoefte aan geschoolde arbeiders en 
de toenemende behoefte van de mensen 
om hun kinderen enige vorm van voort
gezet onderwij8 mee te geven. 

Aldus. begint een redactioneel artikel 
in .,Het Vrije Vollk" van j.l. vrijdag. 

Als commentaar laat het socialistische 
blad daar dan op volgen: 

Er zal dus schooiruimte nodig zijn. En 
nu zien wij, dat de minister van Weder
opbouw en Volkshuisvesting de scholen
bouw aan banden legt. "Maak die ban
den los", zeggen de verenigingen, die 
voor het nijv~rheidsonderwijs mee ver
antwoordelijk zijn. 

Hier moet een keus worden gedaan, 
Wij menen - zo vervolgt het blad -
dat de keuze niet gaat en niet mag gaan 
tussen de woningbouw en de scholen
bouw. 

Er verrijzen nog al te veel bouwwer
ken, die minder nodig zijn dan wonin
gen en -scholen. De overheid moge be
denken, dat een n'ieuw stadhuis, theater 
of modern bankgebouw· meestal mind~:
noodzakelijk zijn dan de gebouwen, 
wáar een nieuwe generatie gevormd 
wordt. 

En wat voor het nijverheidsonderwijs 
geldt, geldt ook voor andere takken van 
onderwijs. Op dit' ogenblik wordt er veel 
gesprdken en geschreven over het tekort 
aan leerkrachten. Maar als dit tekort 
zal zijn opgeheven en er wordt een be
gin gemaakt met verlaging van de leer
lingenschaal bij het lager onderwijs en 
met verlenging van de leerplicht, dan 
zullen ook daar scholen voor moeten zijn, 

Men kan in ons land niemand dwin· 
g€n bij het onderwijs te gaan en daarom 
is de opheffing van het tekort aan onder· 
wijzers bij het gewoon lager en uitge
breid lager en bij het middelbaar onder
wijs een moeilijke zaak. 

Het is minder moeilijk, ervoor te zor
gen, dat er althans gebouwen zijn. Hier 
kan een vooruitziend beleid voorkomen. 
dat de gebouwen ontbreken, als de leer
krachten aanwezig zijn. 

Aldus ,,Het Vrije Volk", dat boven dit 
stulkje, dat wij vrijwel woord voor woorj 
kunnen onderschrijven, plaatste: "Alarm". 

* * * 
Het commentaar van het "Handels

blad" hierop luidde: 
Voortreffelijk! Maar meer nog dan een 

alarmstoot in een of meer dagbladen be
tekent een dergelijke· "stoot" in de Ka
mer. Daar kan de regering ter verant
woording worden ·geroepen en uitgeno
digd worden het vooruitziende beleid te 
volgen, dat het blad terecht voorstaat. 
Daar ook is het, dat ten slotte de beslis
singen vallen. 

Welnu, enkele uren voordat dit stukj~ 
in ,.Het Vrije Volk" verscheen, gaf me
vrouw Fortanier-De Wit zulk een alarm-

Nu is inmiddels de parlementsredac
teur van "Het Vrije Volk" dêze mot(e 
zaterdag komen betitelen als "reclame
vertoon in het zicht van de verkiezin
gen". 

Wij betreuren een dergelijke kwalifi
. catie, omdat zij niet in overeenstemming 
is. met de ernst van de zaak, waar ht:t 
om gaat. Bovendien bewijst men ook d~ 
parlementaire democratie geen dienJt 
met dergelijke onbewijsbare beschuldi
gingen jegens een serieus Kamerlid, wier 
activiteit en bekwaamheid algemeen er
kenning vinden. 

Op dezelfde - onjuiste - gronden 
zouden wij het stukje in "Het Vrije Volk'' 
van vrijdag ,.reclamevertoon in het zicht 
van de verkiezingen" kunnen noemen. 

stoot in de Tweede Kamer door de in
diening van haar motie. 

De Kamerfractie van de P.v.d.A. heeft 
morgen de gelegenheid, te juister plaatse 
mee te helpen aan het doorgeven van die 
alarmstoot uit onderwijskringen, welke 
"Het Vrije Volk" van vrijdag volledig 
bleek te onderschrijven. 

Een motie, waarin, op precies dezelfde 
gronden als "Het Vrije Volk" nu ook 
aanvoert, wordt uitgesproken, dat (ge
zien de boven omschreven situatie op 
onderwijsgebied) het bouwen van een 
voldoend aantal scholen als een volks-

Helaas geven de lauwe reactie van de 
heer Van Sleen en de boven gesigna
leerde uitlating van de socialistische 
parlementsredacteur daarop weinig hoop. 
De adresserende verenigingen van nij
verheidsonderwijs zullen daar echter 
weinig van begrijpen! 

DEZE BURGER 
lijkt, als hij alle commentaren van alle kranten over het fiasco van qenève 
leest, de enige sterveling te zijn, die zich over deze mislukking niet in de 
geringste mate heelt verbaasd. 

Als u hem, twee maanden geleden, gevraagd zoudt hebben - wat u 
onverstandiglijk verzuimd hebt te doen - "hoe zou het lopen?". Dan zou hij 
u geantwoord hebben: "mis". · 

En Çt]s u dan verder geïnformeerd zoudt hebben· ,;,op welke redelijke argu
mentatie grondvest u deze e'ven korte als krachtige voorspelling?" dan zou 
hij geantwoord hebben: "niet op de rede, doch op het sentiment": 

En als ik heel spraakzaam ware geweest, dan had ik daaraan toege
voegd: "er zijn namelijk, zelfs (of juist) in de hogere sferen der menselijke 
werkzaamheid sentimenten, die niet door politieke of diplomatieke, rede
lijke of schijnbaar-redelijke uiteenzettingen kunnen worden verklaard. 
Wereldpolitiek is geen nuchter en intelligent schaakspel; het is niet Jouter 
hersenwerk; de belangen die haar leiden zijn niet alleen economisch, of 
sociaal, of industrieel, of geografisch: "ergens" heeft ook 'de wereldpolitieke 
mens .een hart, een ziel, een intuïtie en een sentiment, die oncontroleerbaar 
en endefineerbaar zijn en waar de knapste - o, de knàpste - toeschouwer 
van de politiek-in-de-krant, met al zijn formele, vlijmscherpe en ijskoude. 
bekwaamheid en intelligentie, niet aan te pas komt. In de verste verte 
niet. Alle mooie hoofdartikelen "van onze redacteur voor Indonesië", of 
van mijnheer de hoofdredacteur zelf konden beter n i e t geschreven zijn, 
wanneer die heren geen reken-ing willen houden met het menselijke hart en 
de menselijke wil, die - zelfs bij de grootste politici - n{et altijd van de 
geest en het verstand hun dictaten ontvangen". 

Dàt zou ik geantwoord hebben. 
.,East is east and west is west .. .. " en vult u de rest zelf maar in (zou 

ik gezegd hebben). 
Of, eenvoudiger: .,die mensen w i 1 den immers niet tot een akkoord/ 

komen." 
Wel, zo iets zet en zegt men niet in de kranten. Daarom staan de kranten 

vaak even ver van de werkelijkheid als de politiek en de diplomatie. 
En daaro·m vraagt niemand ooit iets aan 

DEZE BURGER 

• 
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FRANS MURILOFF 
PRESENTEERT 

Alexander Pola in het 
Politiek-Cabaret 

,,'t Is ~lttl, 

't blijft nie~tw" 
Verdere medewerkenden 

zijn: 
Dini de Neef 
Rob van Reijn 
Wouter Denijs 

Leiden . .. .. .. . .. . 28 Februari 
Stqjen 29 Februari 
Meppel 6 Maart 
Zuidhorn 7 en 10 Maart 
Emmeloord 9 Maart 
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel . .. .. . 13 Maart 
Tiel .. . . .. . . .. . . .. . 14 Maart 
Gouda . . .... .. .. . 16 Maart 
Alkmaar 17 Maart 
Rijswijk .. .. .. .. . 19 Maart 
Steenwijk 21 Maart 
Emmen .. . .. . .. . 24 Maart 
Zeist .. . . .. .. .. . .. . 5 April 
Haarlem 10 April 
Zutphen 11 April 
Zaandam 12 April 
Groningen 23 April 
Eindhoven 27 April 
Utrecht .. .. .. .. . 8 Mei 
Den Haag 9 en 29 Mei 
Almelo 17 Mei 
Gorinchem . . . .. . 30 Mei 

JAARVERGADERING EN CONGRES 
van de Vereniging van Staten 
en Raadsleden van de. V.V.O. 
Op zaterdag 19 e~ zondag 11 maart 

a.s. zal in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen; Mariapats 27 te 
Utrecht, door de Vereniging van Sta
ten- en Raadsleden van onze Partij een 
congres worden gehouden, gewijd aan 
het vra.agstu.k der vrijetijdsbesteding. 

In combinatie hiermede zal tevens de 
jaarlijkse algemene vergadering dezer 
Vereniging plaatshebben. De voorlopige 
agenda luidt als volgt: 

Zaterdag 10 maart 4 uur n.m. jaarver
gadering. 
~ uur n.m.: inleiding door dr. K. H. 
van Schagen te· Amsterdam over bet 
onderwerp "Sport in het. kader van de 
vrijetijdsbe!i,teding". 

Zondag 11 maart, 10.30 uur v.m.: inlei
ding door de. heer J. J. van Mechelen 
te Amsterdam. 
1.30 uur n.m.: inleiding door mr. L. 
J. F. Wijsenbeek te 'g,..Gravenhàge. 
Na afloop van de inleidingen zal ge
legenheid bestaan tot debat. 
4 uur n.m.: sluiting. 

Ook niet-leden van de Vereniging zijn 
van harte welkom op dit congres, waar
op een van de meest actuele vraagstuk
ken van deze tijd zal worden behandeld • 

(Vervolg van pag. 1) 

reidheid ontbreekt om te dezer zake een initiatief te 
nemen. 

Prof. Oud zag dat precies omgekeerd. Het gehele 
systeem van de Grondwet, zo betoogde hij, is daarop 
gebouwd, dat er altijd zal zijn een parlement; dat de 
Staten-Generaal zullen zijn permanent. Voor 
hem was - en is - het nü:t twijfelachtig, dat we 
veel dichter bij de Grondwet blijven, wanneer we 
zeggen: zolàng het nieuwe parlement niet is geko
zen, blijft het oude parlement. Aan het beginsel: 
geen aftreding zonder verkiezingen, wilde hij onder 
alle omstandigheden vasthouden. 

de formulering van hun voorstel zodanig is gekozen, 
"dat iedere gedachte als zouden zij bij voorbaat een 
stuk Staatsnoodrecht hebben willen regelen; er 
vreemd aan is". 

Prof. Oud was nu van mening, dat, nu de regering 
opnieuw voorstellen tot herziening der Grondwet 
aanhangig heeft gemaakt, het weinig bevredigend 
zou zijn, indien een aangele!fenheid, waaromtrent de 
Kamer haar oordeel zo nadrukkelijk heeft uitgespro
ken (de motie werd destijds aanvaard met 59 tegen 
29 stemmen) wederom buiten die herziening zou 
worden gelaten. Vandaar het op zijn initiatief thans 
ingediende voorstel. 

* * * 

V. an de aanwezige leden van de K.V.P.-fractie 
stemde destijds een aantal tegen, onder wie 

prof. Romme, die de motie in strijd achtte met de 
beginselen of de geest .van de Grondwet. 

Staat voor de heer Oud dus vast, welke uitleg in 
dit geval aan de Grondwet moet worden gegeven 
nu twijfel ___.:: bij anderen - mogelijk blijkt, is het 
noodzakelijk, aan iedere twijfel een einde te maken. 

Was het voornaamste bezwaar van prof. Romme 
destijds, dat aldus een stuk "Staatsnoodrecht" zou 
worden geregeld (waar hij tegen was), juist daarom 
hebben de indieners, naar wij menen te mogen aan
nemen, in hun toelichting nadrukkelijk vermeld, dat 

Wat zij beogen, is slechts, duidelijker dan thans 
in de Grondwet de regel te doen neerleggen, dat het 
tijdstip van aftreden van uitgaande leden behoort 
samen te vallen met dat van het optreden der nieuw 
benoemde leder1. 

* * * 

De indieners van dit voorstel hebben, naar onze 
overtuiging, daarmede _het beginsel der par-. 

lementaire democratie een belangrijke dienst be'we
zen. 

En het doet ons deugd, dat het de voorzitter van 
onze V.V.DAractie is, die het initiatief tot dit wets
voorstel heeft genomen. 



* IUIA·-WEEK to.t WEEK * 
Tien 1aar P.v.d.A. (1) 

De afgelopen week heeft de Partij van de 
Arbeid haar tienjarig bestaan herdacht. 

·Uiteraard vormde dit feit voor de Nederlandse 
·socialisten aanleiding tot een vreugdevolle her~ 
· denking, zij het, dat deze vreugde sterk werd 
·overschaduwd· door het overlijden van minister 
·Donker. 

Behalve, dat èr onder de socialisten aanleiding 
·was voor vreugde, was er ook reden tot bezin~ 
ning. Dit bleek wel duidelijk uit de diverse rede~ 
voeringen, die bij de viering van de herdenking 
·werden uitgesproken, zo ook uit de artikelen 
die in de socialistische pers verschenen. 

In het Vrije Volk van donderdag j.l. komt 
een hoofdartikel voor, waarin o.m. wordt gezegd: 

.. Op onze beurt het karakter van de jarige 
beoordelend, vallen ons drie punten op, waarin 
het huidige democratische socialisme in ons 
land, dat in de Partij van de Arbeid zijn vorm 
heeft gevonden, wezenlijk verschilt met de voor~ 
oorlog se sociaal~democratie". · 

Vooreerst vindt Het Vrije Volk .,het demo~ 
· cratische socialisme bescheidener geworden". 

.. De verwachting", aldus gaat het blad ver~ 
der, .,dat, ,.een" socialistische maatschappij bin~ 
nen afzienbare tijd de huidige samenleving zal 
vervangen en dat dan de grote zorgen voorbij 
zullen zijn, is verdwenen. Met . de neus op de 
harde feiten gedrukt, beseffen de leden van de 
Partij van de Arbeid, dat er aan het streven 
naar· een betere samenleving geen einde zal ko~ 
men. Enerzijds omda·t elke menselijke samenle~ 
ving menselijke tekorten zal hebben, die om he~ 
strijding vragen. Anderzijds omdat de ontwik~ 
keling van de techniek en van de internationale 
verhoudingen met geen mogelijkheid voorspellen 
laten, hoe de wereld er over vijftig jaar zal uit~ 
zien. De voldoening, die wij vinden in de poli
tieke strijd ligt in die strijd zelve en in de resul~ 
taten, die daarbij uit de bus komen. De voldoe .. 
ning ligt niet meer in het geloof, dat binnen een 
mensenleven een rechtvaardige samenleving de 
huidige zal hebben vervangen". 

Het Vrije Volk noemt dit een winstpunt. 
Enerzijds is dit ook zo. Anderzijds is dit juist 

een zwak punt voor het hedendaagse socialisme. 
Wat Het Vrije Volk hier betoogt, is het afzwe~ 
ren· van de oude revolutionaire methoden en het 
laten vallen van het dogmatische Marxisme. 

Het .. morgen"- van de .. Internationale, die zal 
heersen op aard" is thans vervangen door het 
.. overmorgen" of nog later. Het ,.ten laatste 
male" wordt uitgesmeerd over een veel langere 
termijn. 

Nogmaals, dit is enerzijds een winstpunt, om~ 
dat tegenover de massa thans openlijk wordt 
erkend, dat· de vroeger voor onmiddellijk inlos~ 
baar gehouden leuzen of. niet onmiddellijk in~ 
losbaar zijn, Of, inmiddels reeds lang zijn inge~ 
lost niet alleen door de strijd van de socialisten 
zelf, maar ook en vooral door de onmisbare me~ 
· dewerking van de vroeger zo verguisde .,bur~ 
gerlijke reactie". 

Maar het zwakke punt voor de socialisten is: 
heeft die inlossing in feite iets met het socialis~ 
me te maken? Is het niet zo, dat b.v. wat op het 
stuk van de sociale politiek werd bereikt ook tot 
stand zou zijn gekomen zonder socialistische 
principes. En is het in feite niet zo, dat het .. af~ 
schuren" van de scherpe kanten, die aan onze 
maatschappij zitten ook zonder het socialisme 
zou zijn tot stand gekomen? 

* * * 

Tien jaar P.v.d.A. (II) 

Het Vrije Volk ziet een tweede verschil 
tussen het socialisme van thans en dat 

van voor de oorlog, .. dat het geleerd heeft mede 
gezag te dragen". Dit is ongetwijfeld een winst~ 
punt. Een positief winstpunt zelfs. Maar hier~ 
door is ook het dualisme in de socialistische he~ 
weging ontstaan, die zich vaak uit in halfslach~ 
tigheid. 

De tactiek naar buiten is soepeler geworden. 
Het revolutionaire heeft plaats gemaakt voor 
het evolutionaire. Het meegaan met de .. burger~ 
lijke partijen" moet iets aantrekkelijks creëren 
voor die groepen, welke strikt genomen buiten 
het .,proletariaat" vallen. Maar hierdoor uit 
zich de halfslachtigheid ten v.oeten uit. 

Want op de achtergrond zit toch nog altijd 
het streven naar socialisatie om in het voorpor~ 
taal van het .,ouderwetse socialisme" terecht te 
komen met xp.iskenning van de belangen van 
grote groepen van ons volk. De middenstand 
en de vergeten groepen kunnen dit na het tien~ 
jarig bestaan van de P.v.d.A. nog dagelijks aan 
den lijve ervaren. · 

.. In de derde plaats", aldus constateert Het 
Vrije Volk. .,verschilt het huidige socialisme van 
het vooroorlogse daarin, dat het door het isole~ 
ment van de religieuze scheidingslijn is heen~ 
gebroken. Het wordt thans gevoed vanuit de 
verschillende levensbeschouwingen die in o!ls 
volk leven." ;;c 

Verder constateert het blad: .,Die Partij (de 
P.v.d.A.) is bovendien volkspartij geworden, 
die in alle lagen van de bevolking haar wortels 
heeft" . 

De rechtvaardiging, dat de P.v.d.A. volks~ 
partij .zou zijn, construeert het blad kennelijk uit 
het .. doorbreken van de religieuze scheidings~ 
lijn". Maar zo staan de zaken bepaald niet. 

Als de P.v.d.A. in werkelijkheid volkspartij 
zou zijn dan zou zij in haar politiek ook moeten 
opkomen voor het volk als geheel dus voor ·het 
algemeen belang en niet voor één groep met 
miskenning . van de belangen van andere volks~ 
groepen gelijk thans geschiedt. 

Hier nu ligt de grote tegenstelling tussen de 
P.v.d.A. en de V.V.D. welke laatste zich niet 
alleen volkspartij noemt, maar het ook is. Dit 
komt telkenmale weer tot uiting in haar prak
tische politiek, die er naar streeft het groeps~ 
belang niet boven het algemeen belang te stellen 
en die ook niet schroomt te zeggen, dat zij een 
bepaald groepsbelang (ook niet uit tactische 
overwegingen) wenst te steunen als de beharti~ 
ging van zulk een belang ten koste gaat van de 
belangen van andere volksgroepen. 

Wij moeten dan ook wel aannemen, dat de 
betiteling van de P.v.d.A. als volkspartij door 
het Vrije Volk is ingegeven door ./een feest~ 
vreugde, die de grenzen van de realiteit niet 
meer vermag te zien. 

* * * 

Tien· jaar P.v.d.A. (lil) 

Tijdens de viering van het tienjarig bestaan 
van de P.v.d.A. is o.m. door prof. Ban~ 

ning een· belangrijke rede gehouden, waarin hij 
zeide, dat men in verschillende kringen buiten 
de P.v.d.A. wel eens de opvatting tegenkomt, 
dat de P.v.d.A. haar ontstaan te danken zou 
hebben aan de nogal overspannen verwachtin~ 
gen, dié vlak na de oorlog deden dromen van 
radicaal andere politieke verhoudingen, van een 
breuk met het v~rleden en het aanbreken van 
een nieuw tijdperk. 

.,Er hoort dan natuurlijk bij de stelling", al~ 
dus prof. Banning, .,nou ja, men moet de door~ 
braak niet onderschatten, maar...... naarmate 
die naoorlogse verwachtingen wegzakken, ver
liest ook de P.v.d.A. haar geestelijke span~ 
kracht". 

Prof. Banning wil tegen deze opvatting niet 
polemiseren, maar toch bestreed hij de boven~ 
genoemde opvatting. · 

Welnu, wij willen hie_rop op dit ogenblik niet 
nader ingaan. Doch wij vragen ·ons af. wat de 
komende verkiezingen hierover zullen zeggen. 

Wij zijn er eerlijk gezegd niet zo gerust op, 
dat ook na de verkiezingen prof. Banning even 
optimistisch voor zijn partij zal kunnen spreken 
als hij het nu bij de herdenking van het tienjarig 
bestaan heeft gedaan. 

* * * 

Loonpolitiek in impasse (I) 

D~ tweespalt, die er bij het overleg in de 
Stichting van de Arbeid over de loon~ 

politiek is ontstaan tussen werkgevers en werk~ 
nemers is wel een zeer betreurenswaardige en 
tevens een niet verantwoorde. 

Ook hier is de waarde gebleken van een 
eeuwenoude wijsheid n.l. dat tegenstellingen, die 
bestaan in· tijden van gevaar, makkelijker zijn te 
overbruggen dan in een tijd van voorspoed en 
vrede. 

Immers, de Stichting van de Arbeid werd ge~ 
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boren in de uren des gevaars. En in deze uren 
heeft zij voortreffelijk werk verricht, zo voor
treffelijk, dat het de aandacht trok ver buiten 
onze grenzen. Door een. georganiseerd overleg 
tussen werknemers en werkgevers werd de· so
ciale rust in ons land verzekerd en wist ons 
volk door een gezamenlijke krachtsinspanning 
sociaal en economisch het peil te bereiken waar
op het zich thans bevindt, een peil, dat ander
zijds weer oorzaak is geworden van een he· 
treurenswaardige tweespalt. De voornaamste ge
vare;n zijn geweken en het element van het ver
foeilijke touwtrekken schij.qt weer te zijn aan-
gebroken. · · 

Laten wij vooropstellen, dat het gehele vraag
stuk ten aanzien van het loonbeleid een uiterst 
moeilijk· vraagstuk is, waarbij het dienstig is alle 
facetten ervan zo objectief mogelijk te beoor
delen. 

Dit neemt niet weg, dat het door de vertegen• 
woordigers van de vakbonden wel zeer boud is 
gesproken door het aldus te stellen, dat door 
de mislukking van het georganiseerd overleg de 
Stichting van de Arbeid heeft opgehouden te 
bestaan. Een dergelijk standpunt is niet verant .. 
woordelijk, doch beslist onverantwoordelijk te 
noemen. Onverantwoordelijk en onbillijk. 

De N .R.C. zag het in zijn hoofdartikel van 
jongstleden maandag zeer juist toen het consta
teerde, dat de werkgevers de verantwoordelijk
heid niet schuwen,_ hetgeen wel is gebleken uit 
hun positieve standpunt· ten aanzien van het 
prijspeil, waarvan ze een stijging ...- in het be
lang vooral van allen met een min of meer vast 
inkomen ~ willen helpen voorkomen. 

Enerzijds verwacht men, dàt de werkgevers 
de politiek van prijsstabilisatie van prof. Zijlstra 
steunen, doch anderszijcis wenst men niet in te 
zien, dat een dergelijke steun ook de nodige 
consequenties met zich meebrengt met betrek
king tot het algemene loonpeil. 

De N.R.C. stelt het volkomen juist dat ook 
een uitkering ineeris betekent een vermindering 
van de liquiditeit van de ondernemingen en dus 
invloed heeft op de positie voor de toekomst en 
op de mog-elijkheid om kostenstijgingen intern 
op te vangen. 

* * * 

Loonpolitiek in impasse (Il) 

Te veel wordt in dit verband, gelijk d~ 
N.R.C. eveneens terecht opmerkt, door 

de vakcentraJen gekeken naar de uitzonderlijke 
positie, die de grote ondernemingen op het ogen
blik innemen, met geheel voorbijzien van de 
toestand waarin vele kleine bedrijven zich be~ 
vinden. 

Wij onderstrepen het ten volle als het blad 
opmerkt: 

"Het nationale inkomen is een rekengroot• 
heid,. doch geen centrale kas, waaruit recht
streeks uitdelingen kunnen geschieden. Deze uit
delingen moeten komen uit de kassen van het 
zeer groot aantal ondernemingen, dat Nederland 
telt, ondernemingen, die èn in liquiditeit èn in 
kostenstructuur grote verschillen vertonen. 

Elk percentage van uitkering moet dus aan 
de relatief lage kant worden gehouden, de vak~ 
centralen verkijken zich op de situatie in bepaal
de grote ondernemingen, maar vergeten, dat de 
kleine en de middel~grote ondernemingen, waar~ 
van er talrijke met moeilijkheden te kampen 
hebben, regel zijn. Het aanbod van werkgevers .. 
zijde om de uitkering ineens in elk geval te be .. 
perken tot een week loon komt ons daarotn 
juist voor.'~ 

Buitendien moet nog _rekening worden gehou~ 
den met de gevolgen die in 1957 ontstaan door 
de invoering van de algemene ouderdomsverze .. 
kering en van een nieuwe huurverhoging. 

Zo eenvoudig als de vakcentrales de zaak 
voorstellen ligt zij werkelijk niet. Men zal moe .. 
ten oppassen met zijn eisen het kind met het 
badwater weg te gooien. Een juiste loonpolitiek 
moet vooral gebaseerd zijn op de toekomst en 
men zal ten koste van alles moeten vermijden. 
dat nu behaalde "resultaten" straks langs de 
weg van een neergaande conjunctuur weer ver• 
lore~ zullen gaan. 

Nogmaals, het vraagstuk van de loonpolitiek 
ligt niet eenvoudig, doch men kan niet op twee 
gedachten blijven hinken .. Daarbij komt dan 
nog een groot bezwaar, dat te weinig wordt ge
keken naar de belangen van andere groepen in 
ons volk. 

Moge tenslotte de breuk in de Stichting vatl 
de Arbeid geen onherstelbare blijken te zijn. . 

.. 
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LIBERAAL MIDDENSTANDS
CONGRES OP 25 APRIL 

Libera~l Middenstandscongres Amsterdam. bereidt zieh •oor 
Vorige week is te Amsterdam een 

vergadering van dé plaatselijoke midden
standscommissie gelhouden, waaril\ de 
vooli>ereiding van het op 25 april in de 
hoofdstad te houden !iberale midden
standscongres uitvoerig is besproken. 

Woensdag 

25 
april 

1956 

11 uur 

HBellevue" te Amsterdam 

De heer F. L. van der Leeuw, 
oud-directeur van de Koninklijke. Nederlandse 
Middenstandsbond te 's-Gravenhage 

spreekt over: 

"Hebben wij In Nederland een Poujade nodig?" 

Afdelingsbesturen, zorgt voor een massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstanders in uw gemeente op tot bezoek 

Aanwezig waren da&l"bij de heren mr. 
P. Nagtegaal. secretaris, J. F. Wijs
muller, penningmeester en drA. &prult, 
lid van het afdelingsbestuur, L. van 
Vlaardmgen, organisator-propagandist 
der partij en F. L. van der Leeuw, se
cretaris van de Landelij·ke Midden
standscommissie. 

Nadat de voorzitter der plaatselijke 
middenstandscommissie, de heer F. G. 
Gronert, de vergadering had geopend 
met het geven van een samenvatting 
van de voorbespreking, gaf de heer v. 
d. Leeuw een uitvoerige uiteenzetting 
van de plannen van de L.M.C: 

Hij deed een beroep op de afdeling 
om door het voeren van èen krachtige 
plaatselijke propaganda en het instellen 
van een commissie van voorbereiding 
het welslagen van dit congres te bevor
-deren. 

Vereniging van Staten- en Raadsleden van de V.V.D. De heer Van Vlaardingen voegde 
hieraan enkele mededelingen toe om
trent de wijze, waarop het partijsecre
tariaat voornemens is deze actie te on
dersteunen. Het voornaamste propa
gandamateriaal zal centraal - worden 
vervaardigd en ter beschikking van de 
afdelingen worden gesteld. Daarbij werd 
er de riadruk op gelegd, dat dit congres 
als een onderdeel van de verkiezings
acUe moet worden beschouwd. 

Installatie co~~issie-JJ7aterleidinértvet 
Te Rotterdll!m heeft op 11 februari ll. 

de heer D. W. Dettmeijer, als voorzitter 
van bovengenoemde vere1;1iging, de com
missie geïnstalleerd, we~ke tot opdracht 
heeft een rapport uit te brengen over 
het bij de Tweede Kamer ingediende 
ontwerp-Waterleidingwet, aangezien ook 
de provinciale en gemeentebesturen 
nauw bij deze materie zijn betrokken. 

De heer Dettmeijer wees er op, dat 
men rond 1850 in ons vaderland op het 
gebied van de drinkwatervoorziening 
toestanden aantrof, die uit een hygië
nisch oogpunt bescihouwd. op de dag 
van heden treurig genoemd moeten wor
den. Men beschouwde· het als een ge
wone zallik om water uit rivieren, ka
nalen, putten en regenbakken te gebrui
ken als drinkwater. Eerst indien er een 
epidemie uitbrak, ging men eens naden
ken--over dat waterverbruik. 

Een en ander was vooral in de grote 
steden aanleiding, dat men zich ging 
bemoeien met de drinkwatervoorziening 
en eerst veel later is die voorziening 
~k .op het platteland, voor ·de kleiJÏe 
1emeenten, een. voorwerP' van zorg ge-' 
yorden. 

Meer en meer zag men het grote be
l!lng van goed drinkwater voor de 
volksgezondheid in. Er kwam interlo
cale samenwerking van gemeenten, het
geen niet alleen noodzakelijk was we
gens de levering van drinkwater, doch 
ook omdat de waterwinplaats in menig 
geval buiten de grenzen der waterleve
rende gemeente lag. In 1899 waren een . 
kleine 100 gemeenten in Nederland ge
heel of gedeeltelijk van een drinkwater
leiding voorzien. 

Zoals op menig ander gebied, b.v. op 
het terrein van gas en elektriciteit, zijn 
ile gemeenten ook op de drinkwater
voor2liening voorgegaan. En indien een 
bepaalde voorziening meer in een bre
der vlak kwam, indien het ook van 
provinciaal belang was te achten, ging 
ook het Rijk zich die verzorging aan
trekken. De wetgever kwam er bij te 
pas. 

Op het gebieu van de waterleiding 
dateert de daadwerkelijke medewerking 
van het Rijk uit het jaar 1910, toen 
voor het eerst ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening een post van 
f 15.000 op de Rijksbegroting voorkwam 
en een staatscommissie werd ingesteld. 
Deze staatscommissie leidde tot het 
K.B. van 17 mei 1913, dat het statuut 
bevat voor•de Centrale· Commissie voor 
Drinkwatervoorziening en· voor het 
Rijksinstituut voor Drinkwatervoor
ziening. 

Op het gebied van de drinkwater
voorziening heeft onze wetgever zich 
tot heden weinig bewogen. Spr. wees op 
art. 675 B.W. en op de artt. 172 en 173 
W. v. St. De Warenwet en de Vleeskeu• 
ringswet geven voorschriften, die het 
gebruik van ondeug«elijk water bij de 
bereiding van levensmiddelen tegen
gaan. Waterwinning kan· nog bedreigd 
werden door de Hinderwet. 

Met de toeneming der bevolking zijn 
inmiddels de waterleidingproblemen op 
de dag van heden ingewikkelder gewor
den. 

Hoezeer het ·eventueel gewenst kan 

zijn de drinkwatervoorziening voor Ne
derland bij een wet te regelen, de vraag 
daarbij is of die wet aan het Rijk niet 
te veel macht toekent, of die wet niet 
te centralistisch is Qpgezet, hetgeen zou 
kunnen leiden tot remming van de ener
gie en toewijding van de gemeenten, die 
tot heden ook op dit terrein zulk bui
tengewoon groot belang hebben gediend 
zond·er betrekkelijk financiële steun van 
het Rijk. 
' Om deze redenen heeft het bestuur 

der vereniging gemeend een commissie 
in te stellen om het ontwerp-Waterlei
dingwet nauwkeurig te bezieg. 

Dé voor2litter der commissie, de heer 
mr. G. C. van der Willigen, beant
woordde de rede van de heer Dett
meijer. Over het onderhavige wetsont
werp is door verscheidene corporaties 
binnenkamers reeds veel gesproken. Het 
ontwerp wenst naast toezicht op de wa
terleidingbedrijven ook organisatie van 
de drinkwatervoorziening. Bij beschou
wing hiervan zal de commissie niet in 
technische details hebben te treden, 

Copie voor deze rubrre1< re senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ltraat 16, Haarlem. 

Forum in Rotterdam 
had succes 

U it Rotterdam ontvingen wij 
enige verslagen over bijeen

komsten, die er gehouden zijn. Wij 
publiceren de laàtste het eerst, om
dat het misschien tot navolging kan 
leiden. 

Er. is .. n.l,. een forum-aJI'ond georga
niseevd voor de vrouwelijke leden en 
genodigde geestverwanten, en de uit
stekende opkomst bewees, dat zo iets 
in dè smaak valt. 

De ·leisllng berustte bij mej. mr. J. 
Hefting, gemeenteraadslid in Utrecht. 
Leden van-het forum waren: mej, J. 
C. Grecbe, directrice van de Middel
bare School voor Meisjes, die fun
geerde als deskundige voor onder
wijsvraagstukken; mevr. ir. A. Kuy
per-Struyk, gemeenteraadslid, voor 
het woningvraagstuk; mevr. J. B. 
Sjollema-s' Jacob. preSidente van de 
u.v.v., voor problemen van sociale 
voorzieningen; mevr. E. C. Bier
Reitsma, gemeenteraadslid te Nieu
werkerk a. d. IJssel en mevr. dra. J. 
R. v. d. Pols-Broeze, oud- gemeen
teraadslid. 

Behandeld werden de vraagstuk· 
ken betreffende "Schoolmelkvoor-
zienin:g", .,School tandverzorging", 
"CoinPrehensive School", "Betno.eie- · 
nis van die Overheid met de Cul
tuur", de "Plaats van de vrouw- ill 

doch hebben na te gaan of het vóorge
stelde uit een bestuurlijk oogpunt voor 
provincie en gemeente aanvaardbaar is. 
Spr. bracht dank aan het bestuur der 
vereniging voor het in de leden gestel
de vertrouwen. 

De commissie is daarop direct met 
haar arbeid begonnen. 

Na een uitgebreide gedachtewisseling 
wei'd een plaatselijke commissie van 
voorbereiding ine-esteld, bestaande uit 
de heren Gronert, voorzitter, De Bruyne, 
Brandsteder," Cornelissen en v. d. Pol. 

GEHEEL GESLOTEN 

DRAAISTROOMMOTOREN 

oy Jjrömbc-rq A~ 
Fabrieken te Helsinki en Vaasa 

(Finland) 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR - ZEIST, TEL. 03404 - 2513 

het o~nbare leven", "Bejaardenzorg 
en andere sociale activiteiten" en 
"Woningbouw". 

De overige aanwezigen werden 
uiteraard ook in staat e;esteld een 
duit in het zakje te doen. 

Een levendige ·discussie ontsto!,ld: 
o.a. over de "Comprehensive School". 
Mej. Greebe lichtte toe, dat in Enge
land en Amerika hieronder worot 
verstaan een schqol, welke boven het 
lager onderwijs uitgaat en waarop 
kinderen van twaalf of dertien jaar 
worden toegelaten. 

Deze school heeft een éénjarige 
onderbouw, welke voor alle kinderen 
gelijk is, maar na dit eerste jaar 
kunnen de leerlin~n allerlei kanten 
uit, niet slechts H.B.S. en Gymna
sium-richting bevat de Comprehen
sive School, maar ook MULO, Nij
verheidsonderwijs voor meiSJeS en 
Technisch Onderricht voor jongens. 
Deze hele, veeltakkige school staat 
onder één hoofd. 

Het grote vool'deel van een derge
lijke school wordt beschouwd, dat 
een leerling die in een afdeling niet 
meé kan, gemakkelijk naar een an
dere afdeling kan overstappen. Mej. 
Greebe meende echter, dat men wel 
eens lichtvaardig een , kind naar een 
minder moeilijke afdeling zal laten 
overgaan, wanneer dit zo gemakke
lijk wordt gemaakt. 

V<foral bij jongens ziet men, dat zij 
zich op 16- à 17-jarige leeftijd gaan 
ontplooien en dan kan men het be
treuren, wanneer ze te snel najir een 
gemakkelijker afdeling zijn overge
plaatst. 

Ook mevr. Sjollema liet in deze 
een waarschuwend geluid horen. "De 
tegenwoordige jeugd wil toch al zo 
graag een gemakkelijke school be
zoeken, om tijd te hebben voor lief
hebberijen, maar we moeten jongelui 
gele~nheid geven zich in te span
nen en tot volle ontplooiing te ko
men", zei zij. 

Ook de andere onderwerpen, wel
ke ter sprake kwamen, werden van 
verschillende zijden bekeken, w.o. 
steunverleriing aan de kunst. Bij bei~ 

de kwam de kwestie ter sprake hoe 
ver. de .ov-erheid mag en ·kan gaan 
zonder de verantwoordelijkheid van 
resp. de ouders en de individuele 
artisten te benadelen. 

De grote kwestie ·van het ontbre
ken • van politieke belangstelling bij 
de vrouw, vooral de jonge vrouw en 
het jonge meisje, was verder aan de 
orde. · 

De verzuiling werd natuurlijk zeer 
betreurd, de vele "overk~lingen" 
zijn daarvan een uitvloeisel. Bij de 
kleine onderwerpen werd nog het 
collectevraagstuk behandelde Het 
grote terrein van de woningbouw 
kwam maar kort ter sprake. Ge
waarschuwd werd om in de vrou
wenadvies-commissies toch vooral 
deskundigen te benoemen, willen 
haar adviezen waarde hebben. 

Deze avond heeft zoveel succes ge
had, dat men nu van plan is discus
sie-avonden over bepaalde onderwer
pen te houden, de eerste over "onder
wijs". 

Aanvulling verslag 
Pietersberg-conferentie 
1 n het verslag van de Pieters-

berg-conferentie wordt een 
"raad van maatschappelijk werk" te 
Naaroen genoemd. Dit verdient een 
nadere toelichting. 

Het betreft een "Gemeentelijke in
stelling voor maatschappelijke zorg", 
in welks bestuur o.a. twee raadsleden 
zitting hebben. 

Voorzitter is de wethouder van 
Soc\ale Zäken en secretaris de direc
teur van de Dienst voor Sociale Za
ken. 

Veroer . nog zes leden, allen be
stuursleden van v.eremgmgen, die 
zich op het gebied van maatschappe
lijke zorg begeven, doch particuliere 
instelling~en zijn. . 

Het mooie van deze - instelling en 
haar bestuur vindt men in de grote 
verdraagzaamheid en samenwerkling 
tot het lenigen van slechte Weetan
dèn. 
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HET MODERNE HUMANISME. IN NEDERLAND hebben, indien hij juist deze crisis en al
wat daartoe leidde meer in haar diepte 
gepeild had dan hem nu mogelijlk is ge
weest. Het "qui trip arobrasse mal 
étreint", dat zich thans aan de goed
gezinde lezer opdringt, ware 'hem en de 
auteur dus bespaard geblevèn. 

Het Humanisme is .sinds 1914 meer dan 
ooit een omstreden grootheid. Het mag 
zich sedert onze bevrijding te onzent 1n 
toenemende belangstelling ·verheugen, 
maar die toenemende belangstelling roept 
uiteraard nieuwe weerstanden op. Zij 
mag - en dat is ernstiger - ook niet 
steeds beschouwd worden als uiting van 
beter begrip voor inhoud en strekking 
van wat als humanisme geldt. Waar het 
humanisme zich met verblijdend enthou
siasme werpt op sociaal werk van aller-

. lei aard, komt immers onwillekeurig de 
aandacht meer hierop dan op de;geeste-

. lijke waarden van het humanisme te val
len. Aan pogingen tot bezinning hierop 
ontbreekt het gelukkig niet, maar ook de 
meest principiële humanist zal niet dur
ven beweren, dat zowel binnen de krin
gen van het humanisme als daarbuiten 
een duidelijk beeld bestaat van wat men 
nu eigenlijk onder humanisme heeft te 
verstaan. 

* * * 
Wie als wij in het humanisme een van 

de grondtrekken van ons westerse le
venspatroon ziet, kan zich slechts verheu
gen over iedere poging om hier tot meer
dere klaarheid te komen. 

Mogen wij het boek van dr. P. van 
Overzee "Het Moderne Humanisme in 
Nederland", ons door de N.V. Uitge
verij W. P. van Stockurn & Zoon Den 
Haag toegezonden, als zulk ee~ po~ 
ging beschouwen? 

Om de l;!chrijver volledig recht te 
doen, laten wij aan het antwoord dat 
wij op deze vraag willen geven, de 
verklaring voorafgaan, dat wij zijn 
werk "Het Humanisme als levensbe
schouwing in· dè Nederlanden" en waar
van het onderhavige oorspronkelijk als 
tweede deel bedoeld is, niet geleren 
hebben. Naar op de omslag wordt ver
meld moet het hier te recenseren boek 
in zijn hUidige vorm echter toch ge
zien worden als . een zelfstandig werk, 
dat dus op. zijn ~igen merites beoor
deeld mag ·worden. 

* * * 
K8.1.1 nu . on.s qord~~l iii~t ~mvérdeeld 

gunstig lu~~en, gezien van uit de vraag 
die wij in .d~. voorlaatste aliné'a stelden, 
daarmede wil . allerminst gezegd zijn, 
·dat wij in dit boek niet veel waarderen 
zouden .. lnt~gendêel! · Z() bijv. waar hij 
in het eerste· gedeelte énlreleo humanis
tische~~r® utl;:1fe~~jtrl:-'en 17de 
eeuw scbildert. Daàr .. Vinàen we naast 
de verdienstelijk getekende portretten 
van bekende Nederlandse humanisten 
als Coornhèrt, Oranje en Hugo de 
Groot. ook twe.e van de grote Neder
landers, die men nu niet dadelijk tot 
de humanisten zou rekenen en die, 
naar de schr. laat uitkomen, er toch 
wel toe gerekend mogen worden. Si
mon Stev'in en Rembrandt. Maar reèds 
deze introductie komt aan de duide
lijkheid in het betoog niet ten goede. 
Want zeker is het wel zo, dat we hu
manisme even goed als levenshouding 
kunnen zien als dat we er een be
paalde en moeilijk definieerbare le
vensbeschouwing onder verstaan. Wie 
2lijn lezers een beeld van het humanis
me wil geven, doet o.i. beter daarbij 
gebruik te maken van figuren, die 
krachtens eigen karakteristiek in po
sitieve zin tot de humanisten gere
kend mogen worden. Dit nu geldt voor 

V.V.D.-Dag film 
Afdelingen die hun ledenvergaderingen 

wilkm opluisteren met een filmvertoning, 
kunnen bij het Algemeen Secretariaat de 
V.V.D.-dag film, die thans geheel gereed 
gekomen is, aanvragen. Deze film geeft 
een overzicht van de verschillende ge
beurtenissen op 17 september 1955, 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking mét de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ~.:iddenstands
forum zal optreden, belegd: 

Maandag 26 februari 20 uur te Arnhem. 
in de bovenzaal van "Central National", 
Bakkerstraat 76. 

Donderdag 23 februari 20 uur in "Belle
vue" te Amsterdam (ingang Leidsekade). 

Maandag 12 maart te 26 uur in hotel 
"Vrijheid" te Winschoten. 

Dinsdag 13 maart, 26 uur ~ Zwolle, 
in hotel Peters, Grote Markt. 

Maandag 9 april te Amersfoort. 
Maandag 7 mei te Goor. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden 'van omliggende af· 
delingen. 

Stevin na:uwelijks of niet. De schr. 
gèeft dit implicite toe, waar hij Stevin 
eerder :meent te moeten rangschikken 
onder de voorlopers van een ander 
Humanisme, dat gevoed werd door een 
rationalistische levensdrift tengevolge 
van de vorderingen der nieuwe weten
schappen in de loop der 17de en 18de 
eeuw. 

* * * 
In het tweede gedeelte behandelt de 

auteur de herleving van het Humanis
me in de Verlichting. Na in korte 
trekken de vool'bereiding der Verlich
ting, hier en elders, geschetst te heb
ben, bespreekt hij enkele stromingen, 
instellingen en personen, waarin zij 
hier te lande gestalte kreeg. Ruime 
aandacht schenkt hij terecht aan de 
Vrijmets.elarij, al valt het ook hier te 
betreuren, dat de schr. niet steeds zo 
scherp formuleert als in een boek als 
dit toch wel wenselijk ware. Om met 
een voorbeeld duidelijk te maken wat 
wij hiermee bedoelen, wijzen wij erop, 
dat hij van de Vrijmetselarij zegt, dat 
zij niet alleen humanistisch maar óok 
zeer religieus is, zij het dan ook the:l
centrisch ·en niet uitgesproken christo
centrisch. De juistheid hiervan in het 
midden latend, komt het ons niet lo
gisch voor, dat hij de alinea, waarin 
deze kenschetsing voorkomt (blz. 72) 
besluit met de conclusie "En daarom 
mag men niet zonder meer zeggen, dat 
de Vrijmetselarij anti-godsdienstig zou 
zijn." Dit "onder meer" had in dit be
toog achterwege moeten blijven. 

Zijn vlotte schrijfwijze speelt de scht·. 
trouwens meer parten. In een boek als 
dit bijv. mag het toch niet voorkomen, 
dat op één pagina de naam van de be
kende patriot Joan Derk van den Ca
pellen tot de Pol driemaal verschillend 
geschl·even wordt: nu eens (juist) van 
den Capellen, dan weer Van de Ca
pellen en tenslotte nog Van Capellen! 

• • • 
Dat de schrijver geenszins'blind is voor 

de moeilijkheden waarmede het huma
nisme in . onze tijd te kampen heeft, 
spreekt duidelij'k uit zijn slotwoord. "De 
totalitaire bewegingen - zo schrijft hij 
-- hebben voorlopig nog steeds de wind 
in de zeilen en de crisis van het Huma
nisme is no·g geenszins voorbij." 

Hij komt tot deze conclusie op grond 
·van de analyse, die zich o.i. helaas .meer 
in de breedte dan in de diepte uitstrekt. 
Nogmaals: wij zouden de schr. niet 
gaarne onrecht aan doen en. het is moge-

Mr. H. van Riel 
sprak voor de Wika"s 

In Driebergen is de School voor Maat
schappelijk Werk "De Horst" onder lei
ding van dr. F. Boerwinkel gevestigd. In 
een statig landhuis, men mag wel zeggen 
in een magnifieke entourage krijgen hier 
a.s. maatschappelijke werksters en wer
kers in het verband der Ned Herv. Kerk 
een 4-jarige gedegen opleiding, deels in 
de godgeleerdheid, deels in allerlei socio
logische en. sociaal-pedagogische vraag
stukken. Dit alles in co-educatie. 

Blijkbaar vormt het geven van een in
zicht in de Nederlandse politieke verhou
dingen, naar onze mening volkomen te
recht, een onderdeel van het uitgebreide 
programma dat de dames en heil'en te 
verwerken krijgen. 

Op vrijdag 10 februari j.L sprak voor 
dit gezelschap mr. H. van Riel over in
houd en achtergrond van het tegenwoor
dige Nederlandse liberalisme. Onze on
der-voorzitter legde in het bijzonder de 
klemtoert èn op het geestelijk fund.ament 
('~:-·~ "':>~rtii èn fl' h"'1r P·_o:;,::-n vi~:e on ~-1e 

sociale ontwikkeling binnen de Neder
landse gemeenschap. · 

Het gelwor leek zowel aandachtig als 
belangstellend en was blijkbaar in alge
mene zin goed georiënteerd. Men kan 
zich niet altijd aan de indruk onttrekken, 
dat juist in gezelschappen, waar men 
zich niet ex professo voor partij-politiek 
interesseert, dikwijls zeer constructief 
van gedachten kan worden gewisseld, 
omdat de geesten. zich daar meer bezig 
houden met datgene waar het eigenlijk 
·om gaat, dan met de soms wel eens wat 
destructieve kritiek, of de meer persoon
lijk gerichte interesse, die een enkele 
keer in echte politieke Vè!l'gaderingen 
naar voren pleegt te komen. 

Bij de discussie bleek veel belangstel
ling te zijn voor de houding van de 
V.V.D. tegenover het gebtillik van het 
atoomwapen, ons standpunt ten opzichte 
van de monarchie en het waarom daar
van, en voor de vraag of de ontwikkeling 
van medezeggenschap door de arbeiders 
mogelijk was in een niet-socialistische . 
maatschappij. Interessante, deels ·wat bui- ' 
ten het gewone liggende vragen. 

Onder de uitstekende leiding van dr. 
Boerwinkel verliep de avond in bijzon
der aangename en positieve sfeer. Buiten 
was het ijzig koud. 

lijk, dat zijn eerste werk deze materie 
grondiger , behandelt. Maar de velerlei 
stof, die hij zijn· lezers in het derde ge
deelte van dit boek voorlegt, doet ons 
de verzuchting slaken: was het gehele 
boek maar aan deze actuele materie ge. 
wijd. 

\Vant inderdaad, het gaat om het hu
manisme, nu en in de naaste toekomst. 
En daarvoor is het zeker. van uitnemend 
belang, dat men het leert zien in zijn 
samenhang met heel onze liedendaagse 
cultuur. Maar zo daar van een crisis 
gesproken moet worden, gelijk de sch ... 
doet, en we die crisis niet kunnen zien 
buiten verband met de crisis die heel 
onze cultuur doormaakt, dan 'zou ie 
auteur zijn lezers groter dienst bewezen 

Dr Van Overzee beschikt, dat spreekt 
uit zijn bOek wel overduidelijk, over de 
kennis, die hem in staat moet stellen, 
het probleem van het humanisme in het 
heden en c'aardoor voor de lezer. 
overtuigender - te behandelen dan hij 
in dit boek heeft gedaan. Hij zou de 
zaak, die hij zo van harte voorstaat, 
naar onze mening een dienst bewijzen, 
zo hij zich hiertoe zette. Misschien zou 
hij zich dan ook wachten voor allerlei 
politieke conclusies, die wij in zijn boek 
afwijzen, niet alleen omdat zij ons al 
te vlot voorkomen! De R. 
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-NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
-Middenstandsforum te Leiden 

Maandagavond trad een midden
standsforwm· in .,Het Gulden Vlies'• te 
Leiden op, gevormd door de heren J. G. 
H. Cornelissen, J. J. Korff, C. van der 
Linden, mr. F. Portheïne en F. L. van 
der Leeuw, voorzitter. 

Onder h2t aandachtig gehoor bevon
. den zidh drs. H. A. Korthals, lid van de 
Tweede Kamer, _ 1evrouw Goudswaard-

__ Knipscheer, lid van het hoofdbestuur, 
mevrouw Smits-Witvliet, presidente 
van de Kamercentrale, prof. Bijl, het 
raadslid mr Drijber en als gasten de 
heren W. v. d. Wel, secretaris van de 
afdeling Laren-Blaricum en J. N. van 
der Stadt uit Zaandam. 

Na het welkomstwoord van de voor
zitter der plaatselij1ke middenstands
commissie, de heer W. Zwart, begon het 
geanimeerde vraag- en antwoordspel, 
waarbij o.m. de volgel).de onderwerpen 
ter sprake kwamen: het behoeftecrite-, 
rium in de vestigingswetgeving, de ver
deling van bedrijfsruimten in de nieuwe 
wijken, het instellen van een koopavond, 
de melksanering, het optreden tegen be
drijfsregelingen, de sociale en fiscale 
achterstelling van de in het bedrijf me
dewerkende middenstandsvrouw, het 
. conflict in de Stichting van de Arbeid, 
de prijsstabilisatie, de cadeaustelselwet 
e.a. 

In zijn slotwoord wees de forumvoor
zitter op de .noodzalrelijkheid van poli
tieke activiteit ·-an de middenstand, die 
zich in de V.V.D. volkomen thuis kan 
voelen. Voorts wekte hij op tot collectief 
bezoek aan het liberale middenstands
congres op 25 april te Amsterdam. 

Tekorten in de opvoeding 
tot staatsburger 

Interessante discussies in Den Haag 

In Den Haag vindt men betrekkelijk 
veel mensen, die voor alles belangstel
ling hebben, ook voor politiek. Rondom 
pater Jelsma M.S.C., bekend door zijn 
publikaties in het socialistische week
blad Vrij Nederland, heeft zich een 
groep van katholieken gevormd, die re
gelmatig discussie-avonden organiseert 
in de Continental Bodega aan het Plein 
en een maandblad uitgeeft, getiteld 
.,Plein, 1956". Op deze bijeenkomsten 
verschijnen vogels van zeer diverse 
pluimage, vooral ook veel jong\)ren. 

Op maandagavond 6 februari was aan 
de orde gesteld !het onderwerp .,Te
korten in de opvoeding tot staatsbur
ger". Tot inleiders werden uitverkoren 
de heren dr Idenburg (P. v. d. A.), De 
Boer (K.V.P.) en mr Van Riel (V.V.D.) 

Op de beschouwingen der sprekers 
volgde een langdurige en somwijlen niet 
geheel onbelangwekkende gedachten
wisseling, waaraan o.m. werd deelgeno
men door het Tweede Kamerlid mr K. 
T .. M. van Rijckevorsel, die het in vele 
opzichten met de onder-voorzitter van 
onze Partij bleek eens te zijn. 

Deze waarschuwde in zijn • betoog te
gen het gebruik van niet geheel begre
pen grote woorden en tegen het vereen
zelvigen van het opkweken van jonge
lieden van beiderlei kunne in de eigen 
wereldbeschouwing met opvoeding. tot 
staatsburgers, daarbij speciaal denken.
de aan de moeilijke positie van de open
bare schooi op dit gebied. Ook pater· 
Jelsma deed zich horen. Zijn sympathieën 

gi.ngen bepaaldelijk ui:t naar de door dr 
Idenburg ontwikkelde denkbeelden. 

Men kreeg de indruk, dat een groot 
deel van het gezelschap of uit aan
hangers van de P.v.d.A. öf uit ka
tholieken bestond. Over het enige 
maanden geleden door de K.V.P. uitge
geven pamflet 0 '56 we'd een hartig 
woordje gesproken. De heer Van Riel 
trachtte daarbij een verzoenend stand
punt in te nemen. 

Op ons maakte OOk een typische in
druk, dat de vertegenwoordiger van de 
K.V.P. zijn betoog met een citaat uit 
Rousseau inleidde, wat de heer Van Riel 
aanleiding gaf tot de opmerking, dat 
hij, die als liberaal de figuur van Rous
seau bijzonder weinig aanvaardbaar 
vond, dit als het bewijs beschouwde, 
hoever de doorbraak al was gevorderd, 
en zelfs hoezeer de K.V.P. en de P.v.d.A. 
op één wortel ook in het geestelijke 
blijken te stoelen. 

De heer De Boer zette later uiteen, 
dat hij het niet zo kwaad bedoeld had 
en Rousseau voor hem als katholiek uit 
de aard der zaak ook een niet accep
tabele figuur was. 

Aan het eind van de avond - zeer 
laat - bleek men het roerend eens te 
zijn. De opvoeding tot staatsburger gaat 
via de opvoeding tot op het leven in 
gemeenschap ingestelde mensen, via 
gezin en sohool. Bewuste opvoeding tot 
staatsburger als zodanig is in het Ne~ 
derlands bestel deels overbodig, deels 
niet mogelijk. 

Veel werd nog gepraat over de ver
zuiling en haar gevaren. De meeste aan
wezigen bleken daar een grondige af
keer van te hebben. 

Men kan echter niet zeggen, dat dis
cussie-gezelsChappen van deze aard een 
typische doorsnee van het Nederlandse 
volk opleveren. Bovendien kan bij waar-
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sOb.uwingen in deze katJ}lolieke kring 
tegen verzuiling zonder engdenkendheid 
wel even worden verondersteld, dat het 
rode doorbraak-addertje ergens onder 
het rijkelijk opbloeiend sentiment Iigt 
te gluren. 

Middenstandscommissie 
te Winschoten 

Nadat enkele bdangstellende midden
standers de forumavond te Groningen 
hadden bijgewoond, is in Winschoten 
een plaatselijke middenstandscommissie 
gevormd, welke voorlopig is samenge
steld uit de heren J. F. Repko, voorzit
ter, B. Budde, H. Kliphuis, G. D; Mun
tinga en J. F. de Wolf, leden. Zij zal op 
12 maart a.s- een forumavond organi
seren. Bravo! 

Nieuwe activiteit in Wieringen 
Op dinsdag 21 februari zal een poging 

worden gedaan om de slapende 'afdeling 
Wieringen te heractiveren. Op de daar
toe belegde vergadering in ,hotel "De 
Haan" zal mr. dr. Berkhouwer het woord 
voeren. 

Ledenvergadering 
Centrale Groningen 

Zaterdag 11 februari j.l. kwam de cen
trale Groningen in huize "De Beurs" te 
Groningen in vergadering bijeen. 

In deze zeer druk bezochte bijeenkomst 
werd allereerst een huishoudelijke agen
da afgewerkt. Na de pauze werd door de 
organisator-propagandist der partij, de 
heer L. van Vlaardingen, gesproken over 
de propaganda in de komende Kamerver
kiezingen. Een groot aantal vragen werd 
gesteld, welke door spreker werden be
antwoord. 

De heer Zwart boOd ..,namens de afde
ling de forumleden als blijk van erken
telij'kheid een smakelijke attentie aan. 

Centrale Den Helder 
organiseert 

geweste.liike liberale dag 

Boekbespreking 
Republiek van Mazzini en Garibaldi. 
Toen het Protestantse Pruisen in 1870 het 
Katholieke régime van Louis Napoleon 
had verslagen, trokken de Franse troe
pen uit Rome weg. Dit betekende het ein
de van de Vaticaanse Staat (p. 53). Het 
liberale Katholicisme van Montalembert 
poogde tevergeefs democratie en Ka
tholicisme te combineren. Het Ultramon
tanisme behield de overhand, zodat de 
republikeinse leider Léon Gambetta in 
1877 moest. vaststenen: ,,Le ~. 
voile l'énneml!" (p.57). Eerst na de neder
laag van het fascisme in Italië en Frank
rijk tijdens Wereldoorlog 11 herstelde het 
liberale Katholicisme zich in de vorm van 
de Monvement Bépublicain Populaire. Ia 
een volgende hoofdstuk bespreekt Hans 
Kohn litteratuur· en samenleving. Het 
slot-hoofdstuk is gewijd aan bet heden
daagse Frankrijk. De Dreyfus-atfalre 
bracht de controverse tussen de liberale
en katholieke traditie op dramatische 
wijze aan het licht, eindigende met een. 
éclatante overwinning der liberale tradi
tie. Jauvrès behield de Franse arbeiders 
voor het Westen, doch na zijn dood ·koos 
de Socialistische partij in 1921 voor de 
Communistische Internationale. De twee
de Wereldoorlog betekende een militaire 
en morele ineenstorting van Frankrijk. 
"Nauwe samenwerking' met het Westen 
zal de Franse vr\J'heidsdrang in stand hou
den" (p. 83) - aldus de conclusie van de 
Amerikaanse schrijver. Het boekje beslult 
met een twee en twintig tal voortreffelijk 
gekozen leesstukken, ontleend aan ge
schriften van _vooraanstaande Franse 
schrijvers uit de besproken periode. Het 
boekje van Hans Kohn biedt in kort be
stek een meesterlijk overzicht van de fac
toren, die de moderne Franse mentaliteit 
bepalen. 

In de zaterdag 11 februar' gehouden 
bestuursvergadering van ,fie Centrale 
Den Helder is de gewestelijke liberale 
dag, die de Centrale op 17 maart a.s. in 
.het Gulden Vlies te Al~maar zal hou
den, nader geregeld. 

De aanvang is bepaald op half vier, 
waarnaast enige huishoudelijke zaken 
die besproken zullen worden, de heer 
Van Riel, de ondervoorzitter van ~ze 
partij, het ~oord zal voeren. 

Na afloop mervan zal een gezamen
lij'ke koffiemaaltt;ld gehouden worden, 
waarna om 8 uur een openbare verga
dering, georganiseerd in overleg met 
de afdeling ,Alkmàar, begint. Hier zal 
de heer Van Riel ook een kort woord 
spreken. -

Verder zal het politiek cabaret met 
.,'t Is Oud; 't blijft Nieuw" optreden. 
Wij wekken onze leden in en buiten de 
Centrale Pen Helder met klem OP· om 
deze bijeenkomsten of althans een er 
van te bezoel{en. 

De afdeling Schagen valt de eer t:e 
beurt de spreekbeurt, die prof. Oud 
voor de Centrale Den Helder houdt, te 
mogen organiseren. De~e zal worden 

'gehouden op maandag 14 mei a.s. in 
hotel Igesz. Men notere nu reeds deze 
datum. 
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Hans Kohn: Making of the Modern 
French Mind 
(New York, 1955, 192 blz. à f 5.95). 

Hans Kohn, leraar in geschiedenis aan 
het City College te New York, heeft een 
uitnemend boekje geschreven over enige 
aspecten van het moderne Franse staat
kundige en culturele leven. De schrijver 
gaat uit van het jaar 1685, waarin Frank
rijk zowel in cultureel als staatkundig 
opzicht Europa beheerste. Doch dit jaar 
was tevens het begin van neergang. Het 
Edict van Nantes werd herroepen onder 
het motto: un Roi, une foi, une loi. Het 
absolutisme van monarchie en kerk on
dermijnde de geesteliJ'ke veerkracht der 
natie en in de 18e eeuw nam Engeland 
de leidende rol van Frankrijk over. De 
Verlichting brak in Frankrijk pas door 
in de Franse Revolutie (1789), terwijl in 
Engeland de Verlichting reeds lang wor
tel had geschoten. De Franse Revolutie 
hergaf aan Frankrijk het geestelijke lei
derschap. "De Revolutie poogde van 
Frankrijk het m.oderne Rome te maken" 
(p.13). Terwijl de Britse Glorious Revo
lution van 1688 en de Amerikaanse 
Grondwet van 1787 algemeen aanvaarde 
staatkundi~e en culturele grondslagen 
legden, heeft de Franse Revolutie Frank
rijk in twee kampen verdeeld, nL een 
anti--revolutionair clericaal-monarchis

tisch kamp en ee!l liberaal-republikeins 
kamp. · 

Na de poging van Napoleon, om een 
"Césarisme plébiscitaire" (p.21) te vesti
gen, herleefde het traditionalisme, dat 
het oude régime wilde herstellen. Uitvoe
rig gaat schrijver vervolgens in op een 
aantal aspecten van het staatkundige en 
culturele leven in het Frankrijk van Na-
poleon. · 

In het hoofdstuk, getiteld "Social Rege
neration" bespreekt hij de economische 
en sociale theorieën van Saint-Simon. 
die aan de industriëlen een plaats wilde 
verschaffen in een technocratisch parle
ment. Ook plel:tte Saint-Simon voor een 
nauwe samenwerking met Engeland we
gens de gemeenschappelijke parlemen
tair-democratische grondslagen. Schrijver 
voegt hieraan toe: "Het was de tragedie 
van Frankrijk en het Westen, dat in 1919. 
de Engelsen (en de Amerikanen) en in 
1940 de Fransen het aanbod tot nauwe 
samenwerking afsloegen" (p.30). Ook be
spreekt hij in dit hoofdstuk de socioJo
gie van August Cornte en het socialisme 
van Proudhon. In het volgende hoofd
stuk, getiteld: .,The Iiberal Tradition" 
gaat Hans Kohn in op een geschrift van 
Benjamin Constant, waarin deze tegen 
het militarisme als een bedreiging der 
Westerse beschaving waarschuwde. Het 

· liberale régime van Louis Philippe was 
·een te grote anti-climax na de heroïsche 
periode van de Revolutie en Napoleon, 
dan dat het zich kon handhaven. Boven
dien kenmerkte de liberale traditie zich 
in Frankrijk van de aanvang af door een 

onvoldoende besef van sociale verant
woordelijkheid (p.38). 

De Franse burgerij miste de filanthro
pische en morele deugden der Britse bur
gerij. Thorqueville bestudeerde de demo
cratie in de Verenigde Staten en kwam 
tot inzicht, wat in Frankrijk aan de de
mocratie ontbrak: vrijè organisaties, die 
hun economische, sociale of culturele 
belangen behoeden tegen de staat en te
gen de druk van meerderheidspartijen 
(p.42). Hoe zwak de liberale democratie 
in Frankrijk toen nog was, bleek uit de 
keuze van Louis Napoleon tot president 
der Republiek, die kort daarop de Twee
de Republiek door het Tweede Keizer
rijk verving. De Derde Republiek ging 
eveneens (in 1940) te gronde, doch de 
Vierde Republiek na Wereldoorlog. II be
tekende - aldus schrijver - een defini
tieve -·zegepraal van de liberale traditie, 
versterkt door nauwere banden met &n
geland en Amerika dan ooit te voren 
(p.43). Uitvoerig gaat Hans Kohn in dit 
hoofdstuk nog in op de liberale geleer~ 
den Ernest Renan en Hippolijte Taine. 

In het volgende hoofdstuk bespreekt 
Hans Kohn de Katholieke traditie. Even
als Napoleon, die niet naar het Westen 
keek, maar naar het Rome van de Cae
saren, zo keken ook de Franse Katholie
ken iliet naar het Westen, maar naar het 
Rome van de Stoel van Petrus. In de 19é 
eeuw maakte de . Gallicaanse traditie 
plaats voor de Ultramontanistische in
vloed van Paus Pius VII, pie door de 
Franse kerk geaccepteerd werd. Louis 
Napoleon verdedigde met Franse.troepen 
de Vaticaanse Staat tegen de Romeinse P. D·. VAN ROYEN 

Aan de Administratie van 

,.VRIJHEID EN DEMOCRATIE" 
Postbus 43 - Amersfoort 

Ondergetekende wenst z:ich .te abonneren op het weekblad ,. Vrijheid 
en Democra~ ~e" als 

Naam: 

Adres: 

• 
• 
• 

Kwartaalabonné à f 1.90 per kwartaal 
Jaarabonné à f 7.50 per jaar 
Doorhalen 1\oY·P· wat niet verlangd wardt 

...................................................................................................................... " 

......................................................... ; ............................................................. .. 

Postgiro 245103 t.n.v. de Penningmeester 
van "Vrijheid en Democratie", Amersfoort 

-...................................................... -
Handtekening 



Nieuwe gloed voor Uw goed 

::iTOM~ 

SUPERCOPS 
In Uw weetspoelen 

WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 

Op genent 
1887 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

_Fa. Wed. J. Hijhuis C.V. 
OLDEI:'JZAALSESTRAA T 84-86 

ENSCHEDE 

BEGRAFENIS 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
HAARLEM, DELFT, LEIDEN, DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 
Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 

b.g.g. 23490. 

~ROHJ ... . 

De Nederlandse motor 

met een wereld1·eputatie: . 

N.V. Appingedammer B1•onsmotorenfa.,riek 

Appingedam 

MO,.-a..l:vl:tqANCotr"a 
VAN M M Ot: lo(0 ... 1Ne•N 

€en oub€ naam vooR qo€b€ WIJn 

q) !~N?,.N~E~ A~N~ 18~ -~R~N~G!'! 
Scheepswerf & Machinefabriek 

v.h. H. J. KOOPMAN N. V. 
Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

WASSEN 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKERIJ. 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

WIJ HEBBEN EEN BETER IDEEi 

Vraagt infichtinqen •an · 

lOODBRANDERIJ 

· SEYFFERT EN VAN HILLO 
KERKSTRAAT ZWIJNDRECHT TELEFOON K1850-6193 

18 FEBRUARI 1956 - PAG. " 

VI!.:HV~ 

Gelaste stalen buizen van 
6-114 m.m. blank getrokken 

e 
Gelaste stalen vlampijp 

e 
Gas- en W aterlei4tng buis, 

zwart en 
gegalvaniseerd tot 4'" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/hJ.W.OONK&Co 
ARNHEM TEL 24941 

Am~terdam-Noord 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM OE WAAL" 

Ruim 40 jaar ervaring - 10, lfl, 20, 
2fl, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN .fabrieken kerken 
scholen nuizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 118 
R'DAM, rel. 85219, Thorledeweg 5 

H. T E \ f .t T E U zn. & C o. ~. f. 
Almelo 

N.V. 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

W. A. HOF~K's 
MACJHlNI!.. El'l ZUURS'l'OFFABRIEK 
Boofdkanklor en Macblnefabrlell 
\e Schiedam 

Compressors voor alle cassen en lederen druk. 
lna'-lla$les voor de bereidloc van suun$ol. s$lka$ot ens 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 

Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
fEI,EFOON 72868 ROTI'ERDAM TEI.EGR. BOELE-BOLNICI!' 

• 



• 

, .. Maak de . ~V V n·. ··. t k'''' . •. . • .• s er .. 

N.V. KATOENSPINNERIJ 8At1SI-IOEVE 
EHSCHEDI 

Spinners en Twijners van katoenen' Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K. 8. • • • • de be11te I 

GEBR. VAN HEEK N.V. 
TELEf. 5943 • POS f BU~ :H • ENSCHEDJ: 

SPINNERS • WEVERS • VERVERS • DRUKKERS · 

Gebruik Nederlandse waar, 
dan helpen wij elkaar. , 

N.V. Aannemersbedrijf 

J. VAN. EGTEREN & ZOON 
JA V ASTRAAT 92 

ENSCHEDE 

• 
TEL 7341 

• 
lldliteitsbouw • Betonbouw • Wegenbouw 

vooR·uw WAS 
NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigea 

* -
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

BeUevoysstraat 75 • Rotterdam - Telefoon'32631-36285 

De VelopA ld ... 

............................................ 
0 -

_.. ......... b ..................... ..... 

kc •"••- .. .-bal_,..._._....._ 

............ DF Mt n: JU~ 

Yertroop ............ L,. . . 
.-hetRolt....t-11.._ 
- N.V. Da Metaoal' 

Schladamsedllk 67 A 
W.lt 1800-22799 

I 



VliJHElD EN 
DEMOCRATIE 

Zaterelag Z5 feltruar1 19S6 - Ho. 188 
' 

,Bontmantel van 
belastingcenten 

<Zie pag. 3) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRAT/1 

De emoties om een scholenbouw-motie 
,* * wie de goden verderven willen, slaan 
* ze met blindheid . .Aan dit gezegde 

moesten we denken bij de negatieve houding van de 
·overgrote meerderheid van de Kamer tegenover de 
motie van onze actieve woordvoerster, mevrouw For
tanier-de Wit, over de scholenbouw. 

Is het onwil of onmacht, dat die Kamermeerder
heid bij de behandeling van de begroting van Onder
wijs, K. en W. geen lering heeft willen trekken uit 
het drama van het onderwijzerstekort ? 

De parlementsredacteur van "Het Vrije Volk" be
titelde deze motie als "reclamevertoon in het zicht 
der verkiezingen". 

In het "Handelsblad" werd reeds opgemerkt, dat 
een dergelijke kwalificatie niet in overeenstemming 
is met de ernst van de zaak, waar het om gaat en 
dat men ook de democratie geen dienst bewijst met 
een dergelijke onbewijsbare beschuldiging jegens een 
serieus Kamerlid, wier activiteit en bekwaamheid al
gemeen erkenning vinden. 

Ons een ogenblik begevende in dezelfde gedach
tensfeer als de socialistische schrijver, ZOtJden wij 
geneigd zijn te veronderstellen, dat het juist de Ka
mermeerderheid was, die haar·houding tegenover de 
motie van de V.V.D. door vrees voor de verkie
zingen liet beïnvloeden. Koudwater-vrees voor steun 
aan e_en motie van "de oppositie" ! 

* * * 

We keren terug tot ons beeld van de !het blind
heid geslagene en van hem, die uit opge

dane ervaring geen lering weet te trekken. 
Wat immers is het geval·? Het is,. zoals mevrouw 

Fortanier-de Wit minister en Kamer nog eens voor
hield: in de Kamer is jaar in jaar uit uitenteeure ge
waarschuwd, dat het lager onderwijs in de jaren 1952 
tot 1958, en in de daarop volgende jaren a 11 e tak
ken van voortgezet onderwijs zowel wat docenten 
als lokalen betreft in de grootste moeilijkheden zou
den komen als er geen bijzondere noodmaatregelen 
zouden worden getroffen. 

Op zichzelf achtte zij het te loven, dat de minister 
met een prognose komt en dat hij een spoedcursus 
instelde, maar, zo voegde zij daar aan toe, wanneer 
dat te laat gebeurt, vàlt er niet veel meer te loven, 
maar dan vraagt men zich af, wat de minister nog 
ànders had kunnen doen. 

Op het laatste nippertje is een spoedcursus inge
steld, waardoor de zo dringend nodige verlaging 
van de leerlingenschaal pas na 1959 ter hand zal 
kunnen warden genomen. 

Men moet zich realiseren, dat dit betekent, dat 
bijna 70 pct van het aantal leerlingen bij het lager 
onderwijs zal zitten in klassen met 45 of meer leer
lingen. 

* * * 

Nu dreigt eenzelfde catastrofe bij het V.H.M.O. • 
Ieder weet, dat er in 1954 reeds een tekort 

van 900 leraren was. Dat betekent niet, dat er geen 
lessen worden gegeven, maar dat zij werden en wor
den gegeven door wettelijk onbevoegde docenten. 

Een commissie, waarvan het voorzitterschap wordt 
bekleed door het hoofd van de afdeling V.H.M.O. 
van .'s ministers eigen Departement, heeft een inte
rimrapport uitgebracht, omdat zij niet de verant
woordelijkheid op zich heeft willen nemen, dat de 
door haar voorgestelde dringendste noodmaatregelen 
zouden moeten worden uitgesteld tot na het begin 
van het nieuwe studiejaar. 

"De gemaakte prognose heeft aangetoond" - zo 
staat er woordelijk - "dat de toekomst van het 
V.H.M.O. (en de kweekscholen)· op het spel staat 
el]. daarmede het peil van het academisch onderwijs 
in de jaren na 1960"• 

Op 12 juli van het vorige jaar heeft de minister 
dit rapport ontvangen. Gezien het feit, dat een van 

. 's ministers eigen hoofdambtenaren bij dit onderzoek 
zo nauw mogelijk betrokken was, leek onze woord
voerster de veronderstelling niet gewaagd, dat ook 
reeds eerder de minister iets gewaar was geworden 
van de ontstellende ontdekkingen van deze com
missie. 

Helaas, het speet mevrouw Fortanier, dat zij het 
zeggen moest, maar zoals al zovele malen, werden 
ook nu de maatregelen, die de minister en de staats
secretaris hebben getroffen, niet ·genomen op .het 
tijdstip, waarop daarvan het meeste effect mocht 
worde-n verwacht, n.l. vóór het nieuwe studiejaar. 

Mevrouw Fortanier-de Wit 

Daar is ook de salariskwestie. Het is nu bij na 
twee jaar geleden, dat de A.N.O.F. voorstel

len bij de regering heeft ingediend om de salarissen 
van de dienaren van het l.o. en het u. l.o. te verhogen. 

Mevrouw Fortanier geloofde, dat het niet teveel 
gezegd was, toen een bekend dagblad boven een 
artikeJ schreef: "Het drama van de onderwijzers
salarissen". Dat is het inderdaad. · 

Zij had verleden jaar mo.::ten zeggen: maatregelen 
worden steeds genomen als het te laat is; als het 
psychologisch juiste moment net voorbij is. Er ge
beurt wel wat, maar altijd juist als- de toestand is 
veranderd in een noodtoestand, en geen ogenblik 
eerder ! 

Het lijkt wel, zo merkte zij verleden jaar op, of er 
een noodlot over het Departement van Onderwijs 
hangt en thans moest zij vaststellen, dat dit noodlot 
het Departement niet heeft verlaten. 

In het licht van deze traagheid om tot beslissingen 
te komen en van die aanvankelijk door de opvolgen
de ministers van Onderwijs in de wind geslagen 
waarschuwingen op andere gebieden,. moet de ver
ontrusting van onze woordvoerster worden gezien 
over de ten achter blijvende scholenbouw. · 

* * * 

Onze fractie voorziet hier - we moeten dit 
grote woord gebruiken - een catastrofe 

en zij heeft het met haar medeverantwoordelijkheid 
niet kunnen overeenbrengen, harerzijds niet alles te 
doen om te trachten, deze alsnog afgewend te 
krijgen. 

Hoe kan een Kamerlid dat anders doen dan door 
met grote nadruk en ernst te waarschuwen en door 
deze waarschuwing in een motie vast te leggen en 
daarin een aanduiding te ·geven van de richting, 
waann men zal moeten gaan ? 

Mevrouw Fortanier-de Wit hééft dat gedaanr in 
een motie, mede-ondertekend door de heer Oud en 
een aantal andere fractiegenoten, luidende: 

"De Kamer, van oordeel, dat het bouwen van een 
voldoend aantal scholen een volksbelang is van de
zelfde orde als de voorziening in de woningnood, 
nodigt de regering uit, zich bij het verlenen van 
vergunningen tot scholenbouw door dit oordeel te 
laten leiden". 

Er is over die motie ontzaglijk veel te doen ge
weest in de Kamer. Minister en Kamermeerderheid 
hebben zich uitgeput in het zoeken van argumenten, 
om haar maar onder de tafel gewerkt te krijgen. 

De meest tegengestelde argumenten werden daar
voor gebruikt. Daarover, zo heette het, had men bij 
Wederopbouw moeten spreken. Goedkeuring van de 
begroting van Wederopbouw hield ook in goedkeu
ring van het bouwprogram. 

De heer Ritmeester had bij Wederopbouw de na
druk gelegd op de 1,1~entie van de woningbouw. 
Minister Cals was niet de (eerst) verantwoordelijke 
man voor de scholenbouw. De woningnood is zo ern
stig, dat het (door de heer Peters o.a.) werd betwij
feld, of men scholenbouw even urgent mocht noe
men als woningbouw. 

* * * 
" 

Mevrouw Fortanier heeft al deze aangevoerde 
bezwaren met klem van reèlenen weerlegd, 

maar wat-wil men: met onwillige honden (als we dat 
beeld hier eens mogen gebruiken) is het slecht hazen 
vangen. 

Minister Cals had in zijn memorie van antwoord 
zelf woordelijk geschreven:: "Het huidige volume 
van f 115 miljoen stemt de ondergetekende echter tot 
grote bezorgdheid, vooral ook ih verband met de 
hieronder te bespreken situatie bij het voortgezet 
hoger en middelbaar onderwijs en het nijverheids
onderwijs. Hij pleegt dan ook voortdurend overleg 
met zijn ambtgenoot van Wederopbouw en Volks
huisvesting om middelen te vinden, welke tot ver
hoging van het volume kunnen leiden. Als geduren
de enige jaren het volume op het niveau 1956 wordt 
bepaald, zal dit tot een situatie voeren, die voor het 
onderwijs in al zijn geledingen tot ernstige moeilijk
heden moet leiden". 

Kan en mag een minister van Onderwijs dit zeg
gen of liever: kan en mag hij zich bij een dergelijke 
situatie neerleggen ? Mevrouw Fortanier zei terecht: 
Neen! 

Hij zal moeten vechten in de ministerraad voor 
dringende maatregelen om die zorgwekkende toe
stand op te heffen en het catastrofale toekomstbeeld 
te voorkomen, dat hij zo duidelijk onderkent; En 
wanneer hij dat in de ministerraad niet weet te be
reiken, zal hij moeten heengaan. Doet de minister 
dat niet, dan draagt h ij de verantwoordelijkheid. 

* * * 

Een volkomen échec werd de poging, het door 
de heer Ritmeester bij Wederopbouw ges pro· 

kene tegen mevrouw Fortanier uit te spelen en aldus 
een soort wig -in onze Kamerfractie te drijven. -Deze 
poging sloeg als een boemerang terug. 

Wat was het geval ? Toen minister Witte de heer 
Gortzak beantwoordde, die de scholenbouw had be
sproken, interrumpeerde de heer Ritmeester op 14 
december 1955 minister Witte aldus (men kan het 
vinden op pagine 3488 van de Handelingen): "Maar, 
Excelléntie, dan moet u toch eens aan uw ambtge-

. noot van Onderwijs, K. en W. vragen, hoeveel loka
len er nog zijn, waar ongeveer 50 kinderen zitten. 
Dan zult u direct gevoelen, dat er meer nieuwe scho
len nodig zijn dan op het ogenblik wordt toege· 
staan". 

(Zie vervolg pag. 2 Önderáan) 
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Flitsen van het Binnenhof geworden. Dit betekent, dat de mensen, 
die deze studierichting hebben gekozen, 
pas op 28- tot 30-jarige leeftijd in de 
maatschappij kunnen treden. Wat denkt 
de minister daaraan te doen? 

Nogmaals: minister Cals • Kritiek met bloedend hart • De 
Ontwerpen Ratten en de 6-iarige H.B.S. • Studentenhuisvesting • 
Verkorting van studietiid • Het A. C •. de Bruyn instituut - De 
K.V.P. bleef alleen staan - Kunst en radio • V.V.D. en zendtiid -
Het N.V.V. bii de iaarwisseling • Wereldomroep en luister-

Een voorbeeld van de zelfstandige en 
onafhankelijke houding, door de minis
ter tegenover zijn eigen geestverwanten 
aangenomen, deed zich (en dat was dus 
weer een winstpunt) voor bij het debat 
over het ongelukkige amende~nt van 
pater Stokman, dat zich voor subsi
diëring van het A. C. de Bruyn Instituut 
van de Kathplieke Arbeiders Beweging 
< K.A.B.) en andere kaderscholen, ook 
van het C.N.V. en het N.V.V., wilde uit
spreken.· 

biidragen. 

H et is met minister, Ca1s een eigen
aardig geval. Zij, die de uitkom

sten van zijn beleid, of liever: het gebrek 
aan uitkomsten, bekritiseren. doen dat 
met een bloedend hart. 

Zij zijn overtuigd van 's ministers ijver 
en toewijding, zij (en met name onze 
woordvoerster bij onderwijszaken, me
Yl'OUW Fortanier-de Wit) waarderen het 
in hem, dat hij een zeer zelfstandige 
houding tegenover zijn eigen geestver
wanten weet in te nemen; zij erkennen, 
dat deze rooms-katholieke minister er 
ernstig naar streeft, het openbaar onder
wijs niet bij het andere onderwijs achter 

· te stellen en zij waarderen ook zijn dik.. 
wüls· spontaan tot uiting komende sporti
viteit in het parlementaire debat. 

En toch moeten zij kritiek, ja, scherpe 
kritiek menigmaal, doen horen, omdat 
llet op zo heel veel terreinen is gebleven 
~ij plannen en nota's, maar wetgevende 
en andere maatregelen nog steeà!' zijn 
uitgebleven. 

Aan het onderwijzers- en lerarentëkort, 
de saJariskwestie en de scholenbouw heb
ben we ons hoofdartikel reeds gewijc!. 
Maar er is nog meer. 

_ De Kamer heeft in 1952, 1953 en 1954 
aar. de minister gevraagd: Bepaal uw 
standpunt ten aanzien van het wetsont
:werp van minister Rutten op het M. 0., 
want dàn pas kan de Kamer op haar 
beurt haar standpunt bepalen ten aan
zien van de twee wetsontwerpen, die ini
Jlister Rutten nog heeft ingediend, nl. dat 
op het M.O. en dat op het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, 

De minister blijkt nu veel gewicht te 
hechten aan één wet op het algemeen 
~rtgezet onderwijs. Mevrouw Forta.. 
ll.ier moest toegeven, dat er iets voor te 
zeggen is, dat gelijksoortige regelingen 
getroffen worden in het kader van één 
wet, overal, waar dit mogelijk is, en tlat 
de overgang van de ene naar de andere 
schoól zoveel Il)Ogelijk gelijk wordt ge
zegeld. 

Maar dat was, zoals zij opmerkte, toch 
allemaal mogelijk geweest door de twee 
genoemde ontwerpen een zodanige vorm 
te ~even, dat zij t.z.t. ingepast kunnen 
worden in een wet voor het gehele voort
gezet O'"lderwl.is? 

Wat heeft de minister echter gedaan? 
ffij heeft een nota gemaa'kt, een interes
sante nota, en mevrouw Fortanier heeft 
van haar waardering daarvoor getuigd. 
Maar nota's zijn geen wet§ontwerpeu. 
Eu daar komt het tenslotte toch op < an. 
~ minister, zo moest zij ook hier weer 

vaststellen, heeft drie jaar lang geconfe
reerd. om eindelijk in het vierde en laat
ste jaar van zijn bewind aan te kor.dige:t, 
dat hij voornemens is, een voorst-=! in te 
dienen tot wijziging van de wet op het 
M.O. en het H.O., teneinde de H.B.S. 
tl-jarig te maken, om het lerarentekort te 
bestrijden en om enige overigens niet ge_ 
noemde veranderingen van onderwijs
kundige aard aan te brengen. 

* * * 
D ' visie van onze woordvoerster or 

deze gehele gang van zaken was 
cleze, dat de waarschuwingen van de Ka
mer. iedere begroting weer, niets hadden 
.reholpen, maar dat bet interimrappot't 
eindelijk het Departement had wakker 
geschud. En nu moet de H.B.S. 6-jarig 
wonJen met een' gelfjkbljjvend totaal aan 

(Vervolg van pag. 1) 

lesuren, om het lerarentekort van de · 
eerste vijf jaar aan te vullen. Zij vonJ 
dat een afkeurenswaardige gang van za
ken. A Is de H.B.S. 6-jarig moet wo-rden 
- wat voor haar in zijn algemeenheid 
nog een vraag is en waarover in de Ka
mer nog nooit diepgaand van gedachten 
is gewisseld - dan moet dit naar haar 
mening geschieden op onderwijskundige 
gronäen. 

Andere vragen, door mevrouw Forta
nier gesteld, betroffen o.a. nog de stu
dentenhuisvesting in Leiden en Delft, 
waar van een noodtoestand moet worden 
gesproken en de noodzakelijke verkor
ting van de studietijd bij het hoger on
derwijs. Voor de ehemie bijvoorbeeld is 
de studieduur tegenwoordig 7 tot 8 jaar 

MINISTER CALS 
•.. . sportief ...• 

Hier konden mevrouw Fortanier en 
mi'lister Cals het nu eens geheel met 
elkander eens zijn. 

Onze geestverwante waarschuwde er 
ernstig tegen, dat men .met een subsidië
ring van vakvereniginggeursussen op een 
zeer gevaarlijke weg zou komen. Voor 
de kadervorming had zij veel waarde
ring. maar wil dat zeggen, dat dit werk 
dan ook moet worden gesubsidieerd uit 
de Rijkskas? 

Waar zou hier het einde zijn! Er zijn 
immers vele nuttige organisaties op het 
gebied van de kadervorming? Zou dan 
ook geen subsidie moeten worden gege
ven aan kadercursussen van de vrou
wenorganisaties of van de politieke par
tijen! 

Minister Cals kon zich daar geheel bij 
aansluiten. Ook hij vroeg: wat zijn hier
van de consequenties'! Welke nonnen 
zouden hier moeten worden aangelegd? 
En de minister noemde, ter aanvulling 
van hetgeen mevrouw Fortanier al had 
opgesomd, nog de kadervorming der boe
renorganisaties, de middenstandsorgani
saties en- waarom die dan óók niet?-
van èe wei'kgeversbonden. 

Het amendement was aanvankelijk 
ook door socialisten en protest.-christe
lijken mede-ondertekend, maar die krab
belden op min of meer elegante wijze 
terug en zo kreeg dit amendement ten. 
slotte alleen de stemmen van alle K.V.P
ers en van de ex-K.N.P.-er prof. Lemai:re 
(verworpen met 51 tegen 30 stemmen). 

DEZE BURGER 
heeft in De Volkstrant de candidaten der R.K_V P. voor de Tweede Kamer 
ontmoet. Ja, bijna UJFEUTK ontm~t. Op een gehele paqina's. Alle agrariërs 
en doctorandussen; alle middenstanders en arbeiders; alle rechtsgeleerden 
en kenners der buitenlandse politiek; de onderwijsmannen, de cultuur
dragers, de economen, de belasting.lcundigen ...... een bont en Breugheliaans 
tafereel. Allen gevat in de gouden rand van Lückers geestdrift: tweehonderd 
iongens van stavast (de meisjes inbegrepen); tweehonderd mannen-die
weten-wat-zij-willen; tweehonderd genieën: één J~rme vuist; één leiare blik; 
één wilskachtige mond. Eén schoon tafereel. 

Zij openden de ban. 
De anderen, van links naar rechts, zullen volgen. 
Tweehonderd drómen van pévande-ajers. 
De kloeke anti's. 
De ronde céha's. 
De betonnen gé-es-peëers. 
De stootblokken van de C.P.N. 
En WIJ 66k. 
De standvastige Oud. 
De wilskrachtige Van Leeuwen. 
De kloeke Den Hartog. 
De klare Korthals. 
De zoetgevooisde fortanier. 
Die moker van de middenstand: Cornelissen. 
Niet allen worden nu genoemd, doch gij kunt er staat op maken dat ànze 

iongens in klaarheid en kracht, in kennis en kunde, in kloekheid en kamp
lust geen duizendste millimeter onder doen voor de kajotters en de kabhers 
van d' overzij: 

Heisa, vrienden/ 
Hopsa, makkers! 
Het spel gaat beginnen. 
De reuzen staan rond de arena. De "VOelen sterlr .op de aarde. Het boold, 

Haar en waar en gaar in de wind. 
Zo zullen wij het waarachtig wel rooien. 
Gij àllen, zonder uitzondering, zijt Holespijs voor het hart van 

. DEZE BURGER 

CORNELISSEN 
.... ergentis .... 

We schreven het al in de aanvang: 
er is in het beleid ven ministex 

Cals óók heus nog wel iets goeds, En tot 
dat goede behoort, in het algemeen, 
diens beleid terzake van de overige de
len van zijn Departementale bemoeiin
gen, w.o. de kunst, radio en televisie. 
.Mevrouw Fortanier, die zich )Jij dit deel 
beperkte tot enige vragen en het stellen 
van eni•ge opmerkingen, gaf dan ook na
drukkelijk uiting aan haar waardering 
voor dit deel van 's ministers beleid. 

Zij bespra.lk de culturele samenwerking 
met Suriname en de Nederlandse Antil
len, bepleitte subsidieverhoging voor het 
Ballet der Lage Landen, dat, ondanks 
bijna onoverkomelijke moeilijkheden, nu 
en dan opmerkelijke prestaties weet te 
leveren, voor het operagezelschap .,Fo
rum" en - als vorige jaren - o.a. voor 
de jeugdbibliotheken van de openbare 
leeszalen. 

De heer Cornelissen herinnerde nog 
eens aan de toezegging van de minister, 
om de V. V.D. enige radiozendtijd te ver
lenen. Inmiddels zijn nu ook de C.H. en 
de A.R. zendtijd komen vragen. 

Het is duidelijk dat dit de zaak wel 
eens zou kunnen bemoeilijken, maar dat 
zoa toch zeer ten onrechte zijn. \De N.C. 
R. V.· moge dan minder politM!Ii:: uitzen
den dan de V.A.R.A. en ten dele ook :ie 
K.R.O., haar voorzitter is toch een A.R. 
Tweede-Kamerlid (mr. Roosjen), het 
A.R. Eerste-Kamerlid prof. Diepenhorst 
geeft voor de N.C.R.V. parlementaire 
overzichten en op hoogtijdagen krijgen 
de C.H. Unie en de A.R. partij van haa" 
gelegenheid tot uitzendingen. Daar ligt 
de zaak dus wel heel anders dan bij on!;! 

De heer Cornelissen gaf ook uiting 
aan de ergernis van duizenden luiste
raars, dat de V.A.R.A. gemeend had, bij 
de jaarwisseling het publiek te mogen 
vergasten op een introductie met allerr 
lei redevoeringen over net ,,Gouden jiibr 
van het N.V.V." 

Terecht kon hij onmogelijk aannemen, 
dat het Nederlandse volk daar op d a t 
ogenblik in geïnteresseerd was! 

Anders dan vele andere sprekers koa 
de heer Cornelissen het volkomen biliij
ken, dat de Wereldomroep, die zo voo-r
treffelijk werk verricht, maar zo treurig 
-behuisd is, ook een deel van de luister
bijdragen ontvangt. 

Hij meende- te moeten betwijfelen of 
de gezamenlijke omroepverenigingen wel 
aa.nspraak op het totale bedrag der luis
terbijdragen kunnen maken, aange2iea 
zij. ondanks haar monopoliepO&itie ten 
opzichte van de uitgave der :radiopro
gramma's, er toch nog niet in gftlaa~ 
zijn. meer dan plm. 50 pct. vaa àet total'! 
aantal luisteraars in haar organisaties 
te verenigen, hetzij als lid, t.etzij als 
abonné op een radiogids. A. 

Het was op dat moment, dat de heft Ritmeester 

ddsblad" naar aanleiding van deze uitlating reeds 
werd geschreven: "Die keuze doet men ook niet, 
wanneer men woning- en .scholenbouw op de "ur
gentielijst" plaatst. 

Tijdens de discussies kon onze woordvoerster me- · 
dedeling doen van de ontvangst van een telegram, 
luidende: ,.Scholenbouw dringend geboden. Kunnen 
in systeemb~uw 500 scholen bouwen in een jaar. 
Geen metselaars, stucadoors of baksteen nodig . .Ik: 
zal niet zeggen, wie het heeft gestuurd". 

·op zijn beurt werd in de rede gevallen door de wnd. 
voorzitter van de Kamer (het was uitgerekend de 
heer Van Sleen !), die zei: "Het hoofdstuk Onder
wijs, K. en W. komt in februari aan de orde". 

Tableau! Qaarmede was (mevrouw Fortanier kon 
er nog slechts bij interruptie op wijzen), die hele 
contra-argumentatie, dat onze fra<:tie dit dan maar 
bij Wederopbouw had moeten bespreken, als een 
doorgepn"kte ballon ineengezakt ! 

• • • 

De keuze mag niet gaan "tussen woningbouw en 

scholenbouw, zo schreef "Het Vrije Volk". 
We kunnen hie.c weer hechaien hetgeen in het .,Han-

Kan de noodzakelijke scholenbouw gaan ten koste 
van (zoals "Het V rij e Volk" schreef) meestal min
der noodzakelijke stadhuizen, theaters of moderne 
bankgebouwen, dan zal de indienster van de motie 
ongetwijfeld de eerste zijn om te zeggen: Akkoord !" 

Bovendien. wie zal niet de woorden van mevrouw 
Fortanier onderschrijven. toen ze zei: "Ik ben een 
vurig voorstandster van het primaat, dat verleend 
dient te worden aan de woningbouw. Maar wat moe
ten de gezinnen beginnen, als er over enkele jaren 
geen schoolgebouwen voor de opgroeiende jeugd 
zijn ? En waar moeten de kinderèn hun huiswerk 
maken, nu dit in de kleine woningen van tegen
woordig zeer bezwaarlijk is ?" 

De inhoud van dit telegram hield zich bezig met 
~e w ij z e van bouw en natuurlijk was d a t een 
telegram, dat zij inderdaad aan de minister van We
deropbouw en Volkshuisvesting deed toekomen. 

Er zou oog veel meer te zeggen zijn over de21e 
aangelegenheid, maar we zullen het hierbij laten. 
Het is genoeg geweest om aan te tonen, dat o02e 
fractie een punt heeft aangeroerd van kardinale ~ 
tekenis voor de toekomst van ons gehele onderwiJS 
en daarmede van onze gehele Nederlandse samen
leving. ' 

Ook hier heeft de V.V.D. op haar post gestaan 
en we kunnen daar trots op zijn. 



* I,C4tl, WEEK to.t WEEK * 
Rapport van weinig waarde 

(I) 
Het z.g. "ruimterapport .. , dat de Sociaal 

Economische Raad met betrekking tot 
het loonbeleid heeft gepubliceerq, moet zeer 

feleurstellend worden genoemd. 
Teleurstellend ·voor allen; die in de economi~ 

sche politiek van ons land een rol spelen en 
verder nièt in het minst ook teleurstellend voor 
de regering, die nauwelijks met dit rapport zal 
kunnen , werken. 

Immers, op de vraag wat er nu met de lonen 
moet gebeuren is geen duidelijk antwoord ge~ 
geven, doch veeleer een verzameling van onder~ 
ling afwijkende meningen. 

Er komt een gerechtvaardigde vraag. op, in 

hoeverre de "wetenschappelijke" methoden, die 
de Raad bij haar onderzoek bad toe te passen, 

ondergeschikt zijn geworden aan politieke en 
groepsbelangen. Van een objectief wetenschap~ 
pelijk onderzoek is in eik geval geen sprake en 
men kan dan ook bepaald niet zeggen, dat de 

S.E.R. zijn gezag en prestige door de publi~ 

catie van dit "ruimterapport" heeft versterkt. 
Integendeel, men moet de vraag stellen, of 

thans niet de tijd is aangebroken de samen~ 
stelling en de werkwijze van dé S.E.R. eens 

goed op de helling te nemen. 

* * * 

Rapport van weinig waarde 
(ll) 

om het populair te zeggen: de regering zit 
thans met de brokken. Is dit dan zo ,erg? 

Wij zijn geneigd, deze vraag in ontkennen~e 
zin te beantwoorden. Immers, dat de beslissing 
thans aan de regering is gekomen, is een logisch 

gevolg van de geleide loonpolitiek. 
Deze consequenties heeft men nu eenmaal te 

aanvaarden, consequenties, die overigens niet 
van zulk een aangename aard zijn nu er zulk 
een groot verschil van mening tussen werk~ 

gevers en werknemers is ontstaan. Consequen~ 

ties, die in zeker opzicht ook het gëvolg zijn 
van het regeringsbeleid, dat in deze niet altijd 

even tactisch is geweest en somstijds het euvel 

vertoonde van op twee gedachten te hinken. 
Hoe dit ook zij, de beslissing ligt nu ten volle 

bij de regering en men mag hopen, dat zij uit 
de impasse zal kunnen geraken, waarbij zij 
vooral ook, meer nog dan in het rui~terapport 
~an de S.E.R. spr~ke was, aandacht mag he~ 
steden aan de steeds zorgwekkender wordende 
positie van de vergeten groepen. 

* * * 

Meten met twee maten 
Naar wij in De Volkskrant lazen, wildeo. 

de Katholieke Werkmeester_s vorig jaar 
in maart de naam van hun vereniging op_ het 
Centraal Station in Utrecht laten prijken. De 

N.V. Spoorwegreclame schreef daarop, dat dit 
niet was toègestaan en gebruikte voor haar 

standpunt de navolgende motivering 
.. We moeten ons beperken, voor zover de 

reclame niet ligt op specifiek commercieel ter~ 

rein, tot organisaties, die een algemeen doel he~ 

hartigen. Belangengemeenschappen kunnen niet 

worden geacht hieronder te vallen. Het is niet 
mogelijk op uw voorstel in te gaan". 

Voor dit standpunt valt wel iets te zeggen. 
Doch wie schetst de verbazing van de Kath~ 

lieke Werkmeesters, toen zij de vorige maand 
op , alle stations affiches aantroffen van het 

N.V.V., dat op deze platen zijl! jubileum op 
vreugdevolle wijze onder de aandacht van het 
publiek bracht. 

Deze werkmeesters lieten het er uiteraard niet 
bij zitten en betoogden, dat de jubileumplaten 

van het N.V.V. toch precies hetzelfde doel he~ 
oogden als zij destijds- in maart van het vorig 
jaar nastreefden. 

De Spoorwegreclame antwoordde: "In onze 
vaststaande regel is geen wijziging gekomen en 
hij zal in de toekomst onverkort worden ge~ 

respecteerd. De reclame van het N.V.V. is een 
eenmalige uitzondering". 

Men zal zich met de Katholieke Werkmee~ 

ters over dit antwoord verbazen. 
Wat blijkt echter nu het geval te zijn? 
Het N.V.V. had dezelfde weg bewandeld als 

de Katholieke Werkmeesters en. had zich dus 
in eerste instantie tot de N.V. Spoorwegreclame 

gewend. Met de afwijzen~e beschikking van 
dit lichaam nam het N.V.V. evenwel geen ge~ 

noegen en het zocht het hogerop. 
Naar de Volkskrant weet te melden is het 

N.V.V. verhaal gaan zoeken bij de moeder~ 

maatschappij de Nederlandse Spoorwegen, daar 
tot de allerhoogste top doorgedrongen en toen 

het daar niet lukte, bovel). de hoogste torentop 
van het Utrechtse hoofdgebouw tot de minister 

van Verkeer en Waterstaat gegaap, die het -
naar verluidt - tot in het kabinet heeft be~ 
sproken. En dat heeft het N.V.V. gegund zijn 
vreugde over zijn jubileum op de affiches op 
de stations uit te jubelen. 

Hier is kennelijk spJ:ake van het meten van 
twee maten. Of zal , men de K.A.B. en het 
C.N.V. en eventueel ook de E.V.C. ook nog 
eens een "eenmalige" kans geven? Een vreemde 
vertoning. 

* * * 
Grenzen voor overheidstaak 

De . overheid moet in haar taakbepaling 
nauwkeurig acht slaan op het grote goed 

"an de menselijke . vrijheid, dat wellicht door 
.,aar werk wordt verminderd. 

Waar mogelijk moet zij trachten daarvan zo~ 
veel doenlijk te behouden en ook in de vorm 
van haar bemoeiing trachten die vrijheid tot 
haar recht te doen komen. . 

Tot deze slotsom kwam prof. mr.
1 
D. Simons 

zeer onlangs in zijn voordracht over ,,De gren~ 
zen van de overheidstaak", die hij in Utrecht 
hield tijdens de 21e accountantsdag van de 
vereniging van gemeente.:.accountants. 

V oor al .ook op praktisch terrein gaf prof. 
Simons enige belangrijke grenzen van de over~ 
beidstaak aan. 

Zo zeide hij o.m. dat het de kwaliteit van 
de ambtelijke diensten ten goede zal komen, 
,wanneer de ordenende overheidsbemoeiing zo 
weinig mogelijk wordt uitgebreid en . wordt ge~ 
tracht, het uitvoerende apparaat zo weinig tal~ 

rijk mogelijk te doen zijn. 
Is het getal der ambtenaren kleiner, aldus de 

inleider, dan is het ook gemakkelijker hun sala~ 
rispeil op een behoorlijk niveau te brengen. Dit 
bevordert de keuze van de ambtelijke loopbaan 
door hen, die daarvoor de geschiktheid en de 
bekwaamheid bezitten.· 
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Tenslotte zei de inleider. dat er principiële 
grenzen zijn, die de overheid niet mag aver .. 

schrijden. Ook al wordt in .beginsel de geeste~ 

lijke vrijheid gehandhaafd, bèstaat het gevaar. 
dat meer en meer de werkelijke omvang daar

van wordt ingeperkt door goedbedoeld over .. 
heidsingrijpen. 

Het zou zeker wenselijk zijn, indien deze 
woorden in ruime kring van de overheidssfeer 
ter harte zouden worden genomen. 

* * * 

Bontmantel van belasting
centen 

In zijn, op deze plaats reeds vaker aang~ 

haalde (\rerkiezings) rubriek "Feitelijk is 

het zó" schrijft Het Vrije Volk over het stand

punt, dat de socialisten met betrekking tot de 
belastingen innemen. 

Nadat wat onbeholpen het socialistisch verzet 

tegen de laatste belastingverlaging wordt weg .. 
gepraat, wordt woordelijk het navolgende ge .. 
constateerd 

"Maar aanzienlijke belastingopbrengsten blij• 
ven nodig: Wij willen het onderwijs niet laten 
verkommeren, omdat mevrouw Jansen zo graaiJ 

een bontmantel wil hebben (van de belasting
centen) en we willen de krotopruiming niet uit

stellen omdat meneer Pieterse zo nodig in een 
auto moet kunnen rijden". 

Welnu, dat is nu socialistische "voorlichting". 
Te weten even onzinnig als eenzijdig. Maar ja. 
zo'n argument van die bontmantel gaat er in 

,als koek. 

Maar de argumentatie is onwaardig. Er zijn· 
tienduizenden m'evrouwen Jansen en even zo 
vele meneren Pieterse, die waarlijk wel andere 
zorgen aan hun hoofd hebben dan die over 
bontmantels en auto's. 

Een belastingverlaging betekent voor deze 

mensen een welkome stap om de eindjes aan 
elkaar te knopen en om (over onderwijs gesp~ 

ken!) hun kinderen gelegenheid te geven voor 
een behoorlijke opleiding en om (over krotop
ruiming gesproken) hun huis een nieuw behan
getje te geven. 

Maar ja, daar spreekt Het Vrije Volk niet 
over. Dat is bij de komende verkiezingen uiter~ 

aard een veel te teer punt om door de socialisten 
te worden aangeroerd. 

* * • 

Bedenkelijk verschijnsel 
zij, die zich tot dusverre verontschuldigend 

hebben uitgelaten over Poujade en zijn 
aanhangers, zijn de vorige week wel bedrog~ 
uitgekomen toen zij vernamen, .. op welke wijze 
de Poujadisten in de Franse Nationale Verga .. 
dering een heftig handgemeen hebben ontketend. 

Een dergelijke methode heeft niets te maken 
met het voeren van een geoorloofde en waar~ 
dige parlementaire oppositie, doch behoort zuiver 
tot ·het arsenaal van een fascistische tactiek. 

Hiermee zijn alle verontschuldigingen ten aan~ 
zien van het optreden van Poujade w~ardeloos 
geworden. Ook de verwijzing naar het feit, qat 
Poujade in de tweede wereldoorlog een verzets~ 
strijder zou zijn geweest, heeft geen enkele he~ 
tekenis meer nu hij toelaat, dat zijn beweging 
de regels van het spel der parlementaire demo~ 
eratie niet eerbiedigt • 

Wat Poujade wil, is de actie van de straat. 
Dit is _nu wel duidelijk en daa;om is het Pou
jadisme in Frankrijk een uiterst bedenkelijk ver .. 
schijnsel geworden. 

• 
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SOVJET-RUS LAND 
Het twintigste congres van de Russi

eche Communistische Partij moet als een 
nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van 
het communisme worden beschouwd, die 
van buiten Rusland aandacht verdient. 
Die ontwikkeling strekt zich thans reeds 
uit over een periode van welhaast veer
tig jaren en doorliep zovele fazen, dat 
zij voor de buitenstaander uiterst moei
lijk in haar samenhang is te overzien. 
Het enige dat wel voor ieder duidelijk is, 
is haar overwegende betekenis voor heel 
het wereldbestel. 

Aanvankelijk werd dit nog niet alge
meen erkend. Toen in maart 1917 Nice
laas 11 afstand deed van zijn troon en er 
een voorlopige regering werd gevormd 
die een "burgerlijk" karakter droeg, 
overheerste in het Westen de opvatting, 
dat Rusland wel een andere regerings
vorm had gekregen, doch dat daarmede 
dé structuur van het rijk niet wezenlijk 
was veranderd. 

Deze "burgerlijke" democratie kon aich 
· slechts enkele maanden handhaven. Een 

nieuwe revolutie, de 15 October-revolutie, 
bracht ten slotte Lenin, de leider van het 
bolsjewisme, aan het bewind. Daarmede 
zette de "dictatuur van het proletariaat" 
in. 

Copie voor deze rubrieK re zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander,;. 
ttraat 16, Haarlem. 

4an,ulliug spreeksterslijst 
Ten behoeve van besturen van 

vrouwengroepen e.d. is onlangs 
een nieuwe spreeksterslijst samenge
steld; de centrale-vertegenwoor.dli.g
sters hebben exemplaren ter beschik-

• kirl.g van belanghebbenden. · 
Aanvullingen en wijzigingen zullen 

in deze rubriek v-ermeld worden. 
Hier volgen reeds een paar namen 

die er aan kunnen worden toege-· 
voegd: 

Mevr. ir. A. Kuiper-Struyk, Hof
laan 128, Rotterdam; spreekt over: 

·Volkshuisvesting, Woningbouw, Ste
debouw, . Onderwijs; liefst in beperk
te kring en liefst in het Westen. 

. Vergoeding van reiskosten. Tijdig 
· aanyragen. 

Mew. A. J. Le Coultre-Foest, 
Gadelindeweg 32, Naarden; is speciaal 
georienteerd op sociaal geographisch 
terrein en is bereid te spreken over: 
Europees Federalisme. Of: Vernieu
wing van onderwijs en opvoeding. 

Zij spreekt algemeen voorlichtend 
met een politieke moraal, heeft voor-· 
keur voor een beperkte kring en ont
vangt graag de reiskosten vergoed be. 
nevens ca. f 17.50 voor verdere onkos
tendekking. 

Mevr. A. Huisman-v. Aalst, Stad
houderslaan 84 a, 's-Gravenhage, aan 
wie wij het ook gevraagd hadden, 
schrijft, dat zij alleen maar lezingen 
houdt over haar reizen naar het Mid
den-Oosten, Ver. Staten en Canada, 

· en dat dit niets te maken heeft met 
politiek. Maar het lijkt ons toch wel 
onder de rubrie~ "algemeen voor
Uchtend" te vallen, dus kan het voor 
de afwisseling toch aardig en gewenst 
zijn. 

Mevr. Huisman. is echter veel op 
, reis en dus zelden beschikbaar. 

Dit zijn dus een paar·toevoeging~en. 
. Als iemand nog andere aanvullingen · 

kan opgeven, dan graag. Spveeksters 
hebben wij voorlopig nog niet te veel! 

- Wie brengt ze aan het licht? 
J. H.S. 

·Enquête :Koopavond 
Q o het tijdstip dat wij dit schrij

ven, zijn reeds enkele ingevul-· 
· de formulieren teruggekomen; op het 
_ogenblik dat U dit leest, hopelijk alle. 

Maar mocht U het soms vergeten 
hebben, wilt U het dan ijlings naar 
ondergetekende sturen? 

Dinsdag de 28e gaan wij het over-• 
· zicht er uit samenstellen. 

J. H.S. 

Dit voldongen feit werd door velen in 
het westen niet als definitief erkend, 
men beschouwde de dictatuur veelal als 
een overgangstoestand, waaruit Rusland 
na korter of langer tijd weer in meer 
"normale" banen teruggeleid zo'u wor
den. Rusland, zo redeneerde men had 
immers nooit uit eigen mracht k~nnen 
leven (het westen had enorme kapitalen 
in Rusland geïnvesteerd) en men geloof
de niet in de mogelijkheid, dat dit land 
met zijn enorme, zij het grotendeels _nog 
niet geëxploiteerde natuurlijke hupbron
nen, een eigen levenskrachtige economie 
kon scheppen. Nog minde~; geloofde men 
in de mogelijkheid, dat het cultureel
achterlijke Rusland de leiders zou kun
nen voortbrengen, nodig om een moderne 
industriestaat op te bouwen. 

* • 
Het Westen stond, in 't algemeen ge

sproken, nog teveel onder de ban van de 
Franse revolutie, de "grote" immers, om 
te kunnen inzien, dat deze Russische het 
aanzien der wereld veel ingrijpende'r 
wijzigen zou. Wij herinneren ons nog 
zeer wel, hoe er een storm van protesten 
op ons arme hoofd neerdaalde, toen wij 
in 1918 in het toenmalige orgaan van de 
vrijzinnige propagandaclub "Jong Hol
land" betoogden, dat de Russische revo
lutie wèl als definitief moest worden er
kend en van veel groter invloed op het 
wereldlevén zou blijken te zijn dan de 
Franse was geweest! 

* 
Spreken wij hier van "definitief", wij 

beseffen natuurlijk ook wel, dat in de 
wereldgeschiedenis niets definitief is. Nu, 
welhaast veertig jaar na de Russische 
revolutie, is het echter voor ieder wel 
duidelijk, dat het russische communisme 
een gegeven in het huidige wereldbestel 
is, waarmede wij als een harde werke
lijkheid te maken hebben. Voor ieder 
duidelijk is ook, dat wij dit gegeven in 
zijn ontwikkeling met de grootste aan
dacht dienen te volgen. Dat daarin in
derdaad verschillende stadia te onder
kennen zijn, bleek reeds uit het feit, dat 
wij na een Leninisme een Stalinisme 
leerden kennen. Het blijkt misschien nog 
openlijker uit hetgeen het thans gehou
den twintigste russische partijcongres 
aan het licht bracht, dat immers veelszins 
van een afzweren van het Stalinisme . ge
tuigde, misschien een terugkeer tot het 
Leninisme betekende, maar dan toch ook 
weer een Leninisme zoals dat door de 
huidige machthebbers wordt verstaan. 

Intussen dient hierbij niet uit het oog 
verloren te worden, dat de russische re
volutie veel meer "definitief" is dan de 
Franse was en het aangezicht der wereld 
veel radicaler heeft gewijzigd. De Franse 
revolutie was in twintig jaar uitgewoed 
en al was er geen sprake van een terug
keer van het "ancien r~ime", Frankrijk 
is, reeds door Napoleon, in rustiger ba
nen teruggeleid. De huidige Franse sa
menleving toont niet een dusdanig van 
het voor-revolutionaire afwijkend beeld 
als het Russische van thans vergeleken 
bij dat van het Czaristische. Voor de 
communist moge de Stalinistische ideo
logie hemelsbreed verschillen van de Le. 
ninistische, het totalitaire communisti
sche stelsel blijkt nu als in de achter ons 
liggende jaren na 1917, Rusland in zijn 
ijzeren greep houden, het blijft nu, als 
toen, een uitdaging voor de niet-commu
nistische wereld. 

* 
Intern moge Mikojans en Malenkofs 

verloochening van enkele van Stalins 
grondstellingen belangrijk zijn, ook wat 
betreft de figuren, die als dragers van 
bepaalde stromingen in het communisme 
thans weer wat meer op de voorgrond 
kunnen treden. Rusland blijft aan :het" 
communisme, hoe dan ook begrepen, ón- · 
derworp!m. 

Het nieuwe regime, zoals het thans 
door Mikojan is ingeluid, moge zekere 
trekken van verburgerlijking tonen, bijv. 
in zijn geldelijke waardering · van de 
maatschappelijke elite (naar communis
tische begrippen!), het stelsel blijft op de 
staatsalmacht gebaseerd. 

Ook e.chter waar de redevoeringen der 
communistische. leiders gericht schijnen 
op een aan Stalins doctrines tegengestel
de politieke gedragslijn tegenover de 
niet-communistische wereld, is het voor 
deze wereld zaak, zich door woorden niet 
të laten misleiden. Voor haar toch is het 
van weinig belang, of Stalins dan wel 
Mikojans visie op het voortbestaan en de 
ontwikkeling van de productie in de "ka
pitalistische landen" in Rusland toonaan. 
gevend is, noch van belang of naar Rus
sische opinie het wereldcommunisme 
door middel van revolutie en oorlog dan 
wel langs andere wegen bijv. van "par
lementaire"-actie moet worden verwacht 
of nagestreefd. Hoofdzaak immers is, dat 

AGENDA 
van de jaarlijkse Algemene Vergodering van de Verernglng 
van Stoten- en Roodsleden van de Volksportij -voor Vrijheid 
en Dem~crotie, te houden op zaterdag 1 0 maart 1956 om 
4 uur n.m. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen,. 

Mariaplaats te Utrecht. 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergoder~ng vOJI 

26 februari 1955. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Jaarverslog van de secretaresse. 
5. Jaarverslog van de penningmeesteresse. 
6. Verslog van de kascommissie over het jaar 1955. 
7. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 1956. 
8. Verkiezing van bestuursleden. 

Aan de beurt van periodieke aftreding zijn: 
Mr. H. S. Siebers te Groningen (onder-voorzitter); 
L. A Schenk te Middelburg; 
A Schouten te Culemborg; 
M. Visser te Arnhem. 
De heren L. A Schenk en A Schouten stellel'l zich ~~tiet 
herkiesbaar. De beide andere aftredenden zijn bereid een 
nieuwe benoeming te aanvaarden. 

9. Rondvraag en Sluitingó 

CONGRES 
van de Vereniging van Staten- en Raddsleden van de Vorks
partij voor Vrijheid en Democratie, te houden op zaterdag, 
1 0 en zondag 11 maart 1956 in het Gebouw voor Kunsten eA 

Wetenschappen, Mariaplaats te Utrecht. 

'AGENDA 
Zaterdag 1 0 maart 

Avondvergadering, aanvang 8 uur: 

Inleiding over het onderwerp: ,,Sport in het kader van de vrije· 
tijdsbesteding" door dr. K. H. van Schagen; rector. van de 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. 

N.B. De ·rapporten, uitgebracht door de Commissie ter bestu· 
dering van Sportvraagstukken worden zolang de voorrood 
strekt na schrifteHjke aanvraag bij ·het Algemeen Secre
toriaat aan belangstellende leden. der Partij toegezonden. 

Zondag 11 maart 
Ochtendvergadering, aanvang 10.30 uur: 

1.-leiding over het onderwerp: "Vrije tij.d als maatschappelijk 
euvel" door J. J, van Mechelen, A'doms correspondent N.R.C. 

12.30 uur - ge"'eenschappelijke maaltijd. 

Middagvergadering, aanvang 1.30 uur: 

Inleiding over het onderwerp: "Vrije tijd benut tot geestelijke 
verheffing" 'door mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van het 

Gemeente-M!,!seum te 's-Grovenhage. 

Na de inleidingen zal gelegenheid tot discussie worden 
gegeven. 

Sluiting pl.m. 4 uur 

Voor logies gelieven de deelnemers zelf zorg te dragen. 
Aanvragen om introducties gelieve men schriftelijk te richtet'l 
tot het Algem. Secretariaat van de Partij, Koninginnegrocht 61 

te 's-Grovenhage. 
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het Russische communisme het wereld
communisme als middel blijft zien, onge. 
acht hoe dit te bereikeh zij. 

In dit opzicht strekke ook het Moskouse 
congres de Westerse wereld slechts tot· 
gedurige bezinning! · · · 

Bereikt heeft Ruslands "nieuwe koers" 
alvast, dat Tito, eens door StaJin in de 
ban gedaan, omdat hij een eigen visie op 
het communisme had, thans het congres 
verblijdde met een hartelijke boodschap, 
getuigenis van een gezindheid, die het 
Westen slechts met zorg kan gadeslaan. 

Een, ·bezorgdheid, die, mede voedsel 
vindt in hetgeen verluidt omtrent nieuwe 
richtlijnen, die de communistische par
tijen buiten Rusland uit Moskou zouden 
hebben ontvangen. Deze richtlijnen zou
den - alweer in afwijking van Stalins 
opvatting - uitgaan van de gedachte dat 
er meer dan één weg is om socialisme te 
bereiken. Dat Moskou de woorden socia
lisme en communisme pro senicure be-. 
zigt, zal door menig "democratisch socia
list" als wis_bruik gebrandmerkt worden, 
maar Moskou weet waarschijnlijk al . te 
goed, dat de nadrukkelijke vereenzelvi
ging van beide begrippen hier en daar op 
een bepaald ogenblik zal "aanslaan". De 
huidige partijconstellatie ·in Frankrijk 
moge de gedachte -aan een "Volksfront" 

weinig kans bieden, stabiel is daar de 
positie allerminst. En zolans ook in 
Duitsland sterke stromingen vatbaar blij. 
ken voor Duitslands hereniging, desnoods 
door "praten" met Rusland, ziet het er in 
West-Europa nog niet naar uit, dat het 
wezenlijk immuum is voor de lokstem die 
van Moskou uit opwekt tot een sociali~ 
me dat naär gelang van 's lands gesteld~ 
heid verschillende vormen kan aanne-

. men maar toch door Moskou als socialis ... 
me wordt erkend! 

Waakzaamheid en nauwkeurig waar
nemen van de evoluties di-e het commu~ 
nisme in Rusland doormaakt, blijft voor 
het Westen ook na het Moskouse congres 
dringende eis. de R. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

·GISOLAMPBN 



FRANS MURILOFF 
PRESENTEERT 

Alexander Pola in het 
Politiek-Cabaret 

"'t Is Oud, 
't blijft· nieuw" 

Verdere medewerkenden 
zijn: 

Dini de Neef 
Rob van Reijn 
Wouter Denijs 

Leiden . . . . . . . . . . . 28 Februari 
Strijen 29 Februari 
Meppel 6 Maart 
Zuidhom 7 en 10 Maart 
Emmeloord 9 Maart 
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel ...... 13 Maart 
Tiel . . . . .. . . .. . . . . . 14 Maart 
Gouda . .. . .. . . . . . 16 Maart 
Alkmaar 17 Maart 
Rijswijk . . . . . . . . . 19 Maart 
Steenwijk 21 Maart 
Emmen . . . . . . . . . 24 Maart 
Zeist ............ ~ . 5 April 
Haarlem 10 April 
Zutphen 11 April 
Zaandam 12 April 
Bilthoven 20 April 
Groningen 23 April 
Eindhoven 27 April 
Utrecht .. .. .. .. . 8 Mei 
De,n Haag 9 en 29 Mei 
Breda . . . . . . . . . . . . 15 Mei 
Almelo 17 Mei · 

• Gorinchem . . . . . . 30 Mei 

Première 
càbaret 

politiek 
Leiden 

Dinsdag 28 februari a.s. zal in 
•JDe Burcht", hoek Burchtsteeg en 
Nieuwstraat te Leiden de première 
van het politiek cabaret onder ,lei
ding vap Alexander Pola "'t Is 
Oud, 't~ blijft nieuw" worden opge
voerd. 

Als spreker vóór de pauze treedt 
ep mr. H. v. Riel, ondervoorzitter 
der partij. 

Prof. mr. P. J. Oud, de partij
voorzitter en de heer D. W. Dett
meijer, Algemeen Secretaris der 
partij, zullen ·deze feestelijke sa
.Uenkomst bijwonen. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ~tiddenstands-
. forum zal optreden, beleg«: 

Maandag 12 maart te 2Q uur in hotel 
"Vri.}lield'' te Winschoten. 

Dinsdag 13 maart, 20 uur te Zwolle, 
' in 'hotel Peters, Grote Markt. 

Maandag 9 april te Amersfoori, in botel 
B.iche, .Korte Gracht 2. Aanvang 19.45 uur. 
Maandag 7 mei te Goor. 

.:Oeze bijeenkomsten zijn ook. toegan
kelijk voor leden van omliggende af
delingen. 

Geslaagde Middenstands
forumavond te Arnhem 
Maandagavond ontving de afdeling 

Arnlhem het middeilstandsforum, dat 
was samengesteld ttit de heren J. G. 
H. Cornelissen, lid van dè Tweede Ka
mer, mr F. PortJheine, lid van de Leid
se gemeenteraad en de beide Arnhemse 
raadsleden J .. Roostee en M. Visser, ge
presideerd door de heer F. L. van der 
Lee1,1w uit 's-Gravenlhage. 

De heer Roostee sprak als voorzittèr 
van de Arnhemse middenstandscom-

missie van de v.v.D. een wellkomst
wool'ld tot de talrijke bezoekers, onder 
wie versclheidene leden van de a.fde· 
lingSbesturen van Arnlhem, Oosterbeelk 
en Velp en het lid v'an Provinciale Sta
ten ir W. Kooy. 

Hij legde er de nadruar op, dat de 
middenstand, die strijdt voor zijn zelf· 
standigheid en voor de mogelijkheid 
zich zo vrij mogelijk te kunnen ont• 
plooien, zich juist in de V.V.D. thuis 
moet voelen. 

Daarna heeft het forum gedurende 
ruim twee uren onder grote aandacht 
talrijke vragen beantWQord, onder an
dere over de ongunstige positie van de _ 
huurders van bedrijfspanden bij ontei
gening wegens wederopbouw en sane
ring, de hoogte van de va•kbekwaam
heidseisen, de noodzakelijklheid van in
sCih!lJkeling van de particuliere bouw
ondernemer bij de opheffing van het 
woningtekort, het toewijzen van be
drijfsruimte aan elders gevestigde on
dernemingen, de vevgoeding van oor, 
logsbedrijfsschade, de concurrentie met 
grootMnkelbedrijf en vevbruikscoöpera
tie, het belang van de middenst·and bij 
de algemene ouderdomsvevzekering e.d. 

Nadat de forumvoorzitter de Arn
hemse middenstanders had opgewekt tot 
politieke activiteit onder leiding van de 
plaatselijke middenstandscommissie en 
tot gezamenlijk bezoek aan het Libe
rale Middenstandscongres te Amster-

- dam, sprak de afdelingsvoorzitter, de 
heer Tromp Meesters, een slotwoord, 
waarin hij de forumleden dank zegde 
voor hun medewerking aan deze wel
geslaagde avond. 

Landelijke Midden
standscommissie 

vergaderde 
In een dezer dagen, onder leiding van 

de heer D. W. Dettmeijer gehouden ver
g·adering heeft de Landelijke Midden· 
standscommissie van de V.V.D. het pro
gramma voor het op woensdag 25 april 
a.s. in "Bellevue" te Amsterdam te 
houden , Liberale Middenstandscongres 
definitief vastgesteld en de ·te voeren 
propaganda geregeld. 

De herziening va.n de middenstands'
paragraaf van het werkprogram der 
partij werd . met een laatste bespreking 
·voltooid. De voorstellen· zullen aan het 
hoofdbestuur worden 'aangebOden. 

_ Besloten werd het contact met de in 
aantal toenemende midden.:;tandscom
_missies te versterken door het nu en 
dan houden van bijeenkomsten tot het 
uitwisselen van ervaring en het geven 

.van voorlichting en door het lflten ver
schijnen van een eenvoudig contactor
_gaan, waarin actuele onderwerpen wor
den behandeld en documentatie ver
strekt. Dit orgaan zal aan alle leden 
van de plaatselijke commissies worden 
toegezonden. 

De commissie besloot het ontwerp
geneesmiddelenwet opnieuw in behande
ling te nemen en aandacht te schenken 
aan de wijziging van het statuut van de 
Rijksverzekeringsbank. In een afzonder
lijke vergadering zal de aanhangige 
Wet Economische Mededinging en het 
daavmede verband houdende kartelbe
leid in de middenstandssector worden 
besproken. 

Gemeentelijke 
kerkelijke 

(Ingezonden) 

In "Mens en Wereld" (ihet 14-daagse 
blad van het Humanistisch Verlbond) 
heeft prof. dr. G. van den Bevg, hoog
leraar aan de Gemeente Universiteit te 
Amsterdam in het Nederlandse staats
recht, zijn mening kenbaar gemaakt 
over de vraag, of gemeentelijke subsi
dies aan kerkgenootschappen staats
reoMelijk verdedigbaar zijn. 

Volgens schr. is dit inderdaad het ge
val. In het kort komt zijn betoog hier
op neer: hier te lande bestaat geen 
officiël-e godsdienst. Er is scheiding van 
Kerk en Staat. Dit beginsel impliceert 
echter niet, dat de gemeentelijke over
heid zich van financië-le steun aan l{erk
genootschappen dient te ontihouden, 
wanneer deze lichamen tengevolge van 
het uitblijven van steun niet in staat 
zouden zijn, op aanvaardbare wijze hun 
hoge taak te verrichten. 

Wanneer echter de overheid steun 
zou weigeren aan een niet-kerkelijke 
levensbeschouwelüke organisatie - b.V. 
het Humanistisch Verl:\ond - dan 'zou 
eo ipso godsdienst weer regeringszaak 
woroen, waarmee aan he~ beginsel van 
scheiding van Kerk en Staat geweld 
zou woroen aangedaan. 

Prof. Van den Berg concludeert: 
"Ik ben dan ook van mening, dat het 

op de weg van een gemeentebestuur 
li~, subsidies aan enig kerkgenootschap 
of enige andere "levensbeschouwelijke'' 
vereniging te verlenen, wanneer blijkt, 
dat van de lidmaten in gemoede niet 
verlangd kan worden, dat zij de gelde
lijke lasten, welke redelijkerwijze nodig 
zijn, zelf volledig dragen. Het hoogste 
geestelijke goed van onze medemens 
moet ons dit offer gaarne doen dragen, 
ook als ons eigen geestelijke goed een 
ander is". Aldus het betoog van prof. 
Van den Berg. 

Het komt ons voor, dat tegen dit be
toog op practische èn theoretische 
gronden ernstige bezwaren kunnen 
worden ingebracht. Wanne·er oijvoor
beeld in een bepaalde gemeente zich een 
afdeling van het Humanistisch Verbond 
of een gemeente van een kerkgenoot
sehap· bevindt, die door geringe omvang 
en door geringe offervaardigheid van 
de 'lidmaten financieel niet bij mac-hte 
is; een gebouw te stichten, ~aarin 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
bijeenkomst;en worden belegd, is dan het 
gemeentebestuur verplicht de bouw door 
een subsidie mogelijk te maken? Welke 

·normen moeten hierbij in acht worden 
genomen? 

In de plaats onzer inwoning komt des 
_zondagsmorgens een groep Rooms-Ka
tholieken in een café-zaal bijeen voor 
het bijwonen van de Mis. Stellig is een 
café-zaal geen geëigende ruimte voor 
een dergelijke plechtigheid. Doch het 
aantal lidmaten is te gering, om de 
bouw van een kapel te kunnen be
kostigen. Moet nu het gemeentebestuur 
door een subsidie de bouw van een ka

. pel mogelijk maken? 
Het komt ons voor, dat het beginsel 

van scheiding van Kerk en Staat wel 
degelijk in strijd is met gemeentelijke 
subsidies voor kerkelijke doeleinden. 

Wanneer in een Nederlandse gemeen
te zich een redelijk aantal lidmaten 
ener kerkelijlre of levensbeschouweiijke 
organisatie bevindt, dan dienen deze 
lidmaten in staat te worden geacht, uit 
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subsidies voor 
doeleinden 

ei-gen middelen het benodigde te finan
cieren. _ 

Wanneer men let op datgene, wat op 
dit gebied door vaak zeer kleine groe
pen gereformeerden, onderhoudende art. 
31, wordt gepresteerd, dan lijkt ons, dat 
het toekennen van gemeentelijke subsi. 
dies de redelijkerwijs vereiste offer
vaardigheid der belanghebbenden doet 
verdwijnen. Zo menen wij, dat zowel 
uit praktisch als uit theoretisch oog
punt het betoog van prof. dr G. van den 
Berg aanvechtbaar is. Wij menen, dat 
de ovevheid volstaan kan met belasting
faciliteiten voor hen, die zich financiële 
offers willen getroosten ten beihoeve 
van hun kerkelijke of levensbeschouwe. 
lijke organisaties. 

P. D. V A:. ROYEN. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
1e Hypotheek vanaf 3~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 314% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenheimseweg 81 GOOR 
tel. K 5470-816 b.g.g. 896 

Afdeling Assen hield geslaagde 
contact-feestavond 

De afdeling Assen organiseerde don
derdag 16 februari een contact-feest
avond voor leden en introducé's in de 
schouwburgzaal van Bellevue. · 

In zijn openingswoord richtte de voor
zitter, de heer ir. E. Bieuwenga, een bij. 
zonder woord van welkom tot de spre
ker, het Tweede Kamerlid. de heer R. 
Zegering Hadders, de algemeen pl'opa-:
garidist, de heer Van Vlaardingen en de 
besturen van de "Vrouwen in dé V.V.D.'1 

en de J.O.V.D. uit Assen. 
Vervolgens hield de heer Zegering 

Hadders een boeiend betoog, met als on~ 
derwerp "Hoe zien wij onze taak". Spre~ 
ker ging daarbij uitvoerig in op de plaats 
van de V.V.D. in het politieke leven van 
ons land, hetgeen hij scherp belichte 
aan de hand van de motie-Fortanier de 
Wit m.b.t. de scholenbouw; .de wonin~>;
bouw, de wettelijke regeling van de cre
matie, de verhouding stad-platteland ~i1 
het bodempensioenfonds. Een rede, die 
met grote aandacht werd gevolgd. 

Een toneelgroepje van .de afdelingen 
Zuidlaren der V.V.D. en J.O.V.D. voerde 
daarna het vrol\jke toneelstuk "StadhuiE> 
op Stelten" van Martie Verdenius en 
Hans Keuls op, waarvan door de aan
wezigen ten zeerste werd genoten. 

Helaas waren de weersomstandigheden 
dermate slecht. dat velen van hun voor
genomen bezoek moesten afzien. On
danks dat, kon de voorzitter in zijn slui• 
tingswoord toch met dankbaarheid con
stateren, dat het een geslaagde avond 
was geweest. 

Een gezeÜig samenzijn besloot deze 
avond. 

Liberaal Middenstandscongres 

Woensdag 

2S 

april 

1956 

11 uur 

In *Bell.evue· te Amsterdam 

In de pauze: 

Optreden van het POLITIEK CABARE-T .. 't Is 

Oud, 't bliift nieuw", gepresenteerd door Frans 

Muriloff met medewerking van Alexander Pola, 

Dini de Neef, Rob van Reiin en Wouter Deniis. 

Afdelingsbesturen, zorgt voor ·eer; massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstanders in uw gemeente op tot bezoek 
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Handelsmargebeschikking ingetrokken en 
prij sstahilisatie voortgezet 

Een met een 
_ Zoals men zich zal herinneren, heeft de minister van economische zaken, naar 
aanleiding van de tijdens de begrotingsbehandeling van verschillende zijden uit de 
Tweede Kamer uitgeoefende aandrang, te verstaan gegeven, dat intrekking van 
_de handelsmargebeschikking 1955 ernstig zou worden overwogen. 

Welnu, dit is in het begin dezer maand geschied, nadat de minister tot de over
tuiging was gekomen, dat de afschaffing resp. vermintlering van de omzetbelas
ting op verschillende goederen op bevredigende wijze in de eindprijzen tot uitdruk
king was gekomen. De beschikking had daarmede aan haar doel beantwoord en 
.was dus overbodig g~worden. 

AI waren vele ondernemers van mening, dat zulks aJ eerder had kunnen ge
schieden, men was toch voldaan, dat de beschikking eindelijk van de baan was. 

. De handelsmargebeschikking was een 
der middelen, waarmede de regering 
haar streven naar prijsstabilisatie 
trachtte te verwezenlijken. 

Met het oog op sedert eind 1954 
dreigende prijs- en loonspiraal heeft de 
min~ster in het begin van 1955 een ac
tieve politiek en prijsstl!lbilisatie inge
zet, die er op was 6eridht de grond van 
welvaartsstijging toegepaste loonsver
hogingen niet tot pr:ijsverlhogingen te 
doen leiden en ook overigens plaatsvin
dende kostprijsstijgingen niet meer dan 
onvermijdelijk was in het prijsniveau 
tot uitdrukking te brengen. Daarna 
heeft hij er naar gestreefd door aan
tasting van ontoelaatbare prijsmndin
gen, mede in het belang dezer stabill
satiepolitiek, prijsverstarringen te door
breken. 

Prof. Zijlstra- heeft getracht d;t doel 
te bereiken met zo weinig mogelijk 
wettelijk ingrijpen, teneinde de bedrijfs
-voering niet onnodig aan banden te leg
gen en de prijsvorming binnen de door 
de overlheid gestelde grenzen volgens 
bedrijfseconomisoh verantwoorde begin
·selen te doen plaats V\i.nden. 

Een dergelijke politiek kon slechts 
·doorvoerbaar worden geaoht, wanneer 
-zij werd gedragen door de medewerking 
van het georganiseerde bedrijfsleven en 
_derhalve was gebaseel"d op een weder
zijds vertrouwen tussen overheid en be
drijfsleven, zodat de regering- slechts 
tot het treffen van formeld maatregelen 
-behoefde over te gaan, wanneer de door 
·haar gestelde grenzen werden over
schreden. 

Ter vel"Wezenlij~ing van deze politiek 
heeft de minister zijn inzichten dien
aangaande in het begin van het afge
lopen jaar tijdens een conferentie op 
"De Hoge Veluwe" aan de werkgevers
organisaties uiteengezet en de loyale 
medewerking dezer organisaties ver
kregen, o.a. tot toitdrukking komend in 
door de vier centrale industriële werk
geversverbonden, het Verbond van de 
Nederlandse Groothandel en de samen
:?~erkende middenstandsbonden gepubli

. ceerde op~pen aan het bedrijfsleven. 
Mede als gevolg van dit in onderling 
overleg gevoerde beleid is het prijs
niveau gedurende het afgelopen jaar, 
niettegenstaande verschillende kosten

. verhogingen en f' :l opwaartse druk op 
de prijzen van de grote bedrijvigheid in 
het economische leven, constant geble
ven. 

Zoals hij tijdens de behandeling zijner 
begroting in de Tweede Kamer reeds 
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heeft aangegeven, is prof. Zijlstra van 
mening, dat deze politiek van prijssta
bilisatie in 1956 met zo mogelijk nog 
meer kracht dient te worden voortgezet. 

Niet slechts moet immers rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid 
van in het nieuwe jaar zich voordoende 
loonsverhogingen, bovendien zullen 
waarschijnlijk in het begin van 1957 
maatregelen op het gebied van de huur: 
bepaling en op het gebied van de ouder
domsvoorziening, o.a. via de lonen, tot 
kostenverhoging leiden en aldus een 
verhogende invloed op het prijsniveau 
kunnen uitoefenen. 

Zouden de loonsverhogingen en eve.t.l
tuele andere kostenstijgingen het prijs
niveau 1956 verhogen, dan zou dit een 
nieuwe aandrang tot loonsverhogingen 
in het leven roepen, gevolgd door een 
nieuwe golf in 1957. 

Aldus zou de prijs- en loonspiraal op 
moeilijk meer te stuiten wijze in bewe
ging komen en zou onze concurrentie
mogelijkheid op de internationale mark
ten en daarmee onze economische posi
tie ook op langere termijn ernstig in 
gevaar worden gebraoht. 

NIEUW OVERLEG 

In deze omstandigheid heeft de mi• 
nister aanleiding gevonden zich opnieu~ 
met het georganiseel"de bedrijfsleven hi 
verbind-ing te stellen, teneinde de iri 
1955 juist gebleken politiek in 1956 op 
dezelfde basis van wederzijd's vertrou• 
wen met waar nodig nog meer kracht 
voort te zetten. · 

Deze politiek komt hierop neer, dat 
de· eventueel op grond van welvaarta
stijging toegepaste loonsverhogingen 

, niet in de prijzen worden doorberekend, 
terwijl de invloed van mogelijke andere 
kostenstijgingen op het prijsniveau zo
veel mogelijk zal worden tegengegaan 
en de toepassing van verantwoorde 
prijsverlagingen zal worden bevordel"d. 

De bedoeling is, dat de bedrijfsecono
misch onvermijdelijk te achten prijsver
hogingen met het departement zullen 
worden besproken en dat daarbij .op ge
paste wij-ze van de bemiddeling der or
ganisaties gebruik zal worden gemaakt. 

In deze geest heeft prof. Zijlstra, ver
gezeld van de staf van zijn de;lartement, 
tijdens een bijeenkomst in hotel "De 
Witte Brug" te 's-Gravenhage zijn be
doelingen nog eens aan de vertegen
woordigers van de samenwerkende mid
denstandSbonden en de daarbij aangeslo
ten vakorganisaties uiteengezet. Ook bij 
deze gelegenheid bleek, dat er een grote 
mate van overeenstemming tussen rege
ring en bedrijfsleven omtrent het gedu
rende 1956 te volgen prijsbeleid bestaat. 

DE JUISTE WEG? 

Niettemin moet de vraag worden gJ. 
steld, of men met prijsstabilisatie alleen 
wel op de juiste weg is. Men kan toch 
- ook in andere landen, welke van wel
vaart kunnen' gewagen - constateren, 
dat er een te grote vraag bestaat, welke 
bij het tekort aan arbeidskrachten tot 
inflatoire loonvorming moet leiden. 
- Wanneer men bij deze stand van zaken 

tot prijsstabilisatie overgaat, is het logi
sche gevolg, dat men. de vraag bij stij
gende geldcirculatie nog verder vergroot. 
In de Angelsaksische landen waar men nog 
op klemmender wijze met dit probleem 
te makeh heeft begint, ook in arbeiders
kringen, het inzicht veld te winnen, dat 
men - zoals "The Economist" onlangs 
schreef - zich zelf bedriegt - wanneer 
men de thermometer kunstmatig laag 
houdt zonder de koorts te kunnen gene
zen. 

Of anders gezegd: wanneer men de 
prijs als regulateur van de vraag uitscha
kelt, bereikt men slechts, dat de onna
tuurlijk vergrote koopkracht zich in 
toenemende mate van de binnenlandse 
markt meester maakt, terwijl het alge-

staartje 
meen belang juist vordert, dat de export 
wordt vergroot. Op de duur heeft nie
mand baat bij het ongezonder worden 
van het geld, maar kortzichtigheid en po
litieke overwegingen, zijn oorzaak, dat 
men vrij algemeen nalaat zich daarvoor 
offers te getroosten. 

De vervroegde inning van de vennoot
schapsbelasting - de enig nogal eenzij
dige maatregel welke de regering tot nu 
toe heeft genomen - en de prijsstabili
satie mogen dan als noodverband iets 
kunnen helpen, wanneer de overheid zich 
in haar uitgaven geen beperkingen op
legt en wanneer het loonpeil niet 'in be
dwang kan worden gehouden (en de 
ontwikkeling, welke niet in de officiële 
indexcijfers tot uitdrukking komt, zoals 
zwarte lonen en andere niet geregistreer
de voordelen, is nauwelijk,s te bedwin
gen), loopt de zaak de autoriteiten toch 
uit de hand. 

NIET VERANTWOORD 

Bedrijfseconomisch gezien, is het niet 
in de eindprijs tot uitdrukking brengen 
van reële kostprijsstijgingen eigenlijk 
niet verantwoord. Prijsstabilisatie zal dus 
menigmaal een offer van de ondernemer 
vragen, tenzij stijging van omzet en/ of 
productiviteit compensatie biedt. 

De vraag is nu, of de mogelijkheid 
daartoe zich in werkelijkheid voordoet. 
Men kan aannemen, dat in bepaalde sec
toren van het bedrijfsleven - met name 
in sommige grote industriële onderne
mingen, welke een goed uitgebalanceer
de- afzet op binnenlandse en buitenland
se markten hebben - het gevraagde of-

fer kan woroen gebracht zonder de 
rentabiliteit al te zeer aan te tasten. Men 
moet echter betwijfelen of deze mogelijk
heid over de gehele linie en met name 
in de kleinere ondernemingen van nij
verheid en· ambacht wel bestaat. 

Wanneer straks, onder de druk der 
arbeidersvakbewegingen de secundaire 
arbeidsvoorwaarden (vakantie- enlof 
pensioenregelingen), volgens regeringsre
cept zullen moeten worden verbeterd. 
betekent dat - met de daarop vallende 
sociale· lasten - weer een nieuwe druk 
op het kostelilpeil, welke vele kleinere 
ondernemers niet zullen kunnen verdra
gen 

Daarbij komt, dat - met name in de 
bouwvakken - normale dekking tegen. 
onvermijdelijke risico's door reservevor~ 
ming nauwelijks mogelijk is. Met de con
junctuurreserves staat het er al niet veel 
.beter voor. 

Minister Zijlstra heeft, toen tijdens de 
bijeenkomst in Den Haag hierop van: 
verschillende zijden werd gewezen, toe
gezegd, dat de aspecten zullen worden. 
onderzocht en dat hij steeds bereid is 
met de leiders van de betrokken be· 
drijfstakken, die moeilijkheden ontmoe
ten, overleg te plegen. 

Hij heeft bovendien desge~d ver
zekerd, dat de beoogde rust in lonen en 
prijzen alleen voor 1956 nagestreefd 
wordt aangezien hij erkent, dat de invoe
ring van de algemene ouderdomsverze
kering en van een verdere aanpasslag 
van het huurpeil met o.a 25% niet zonder 
gevolgen voor hef prijsniveau zullen blij
ven. v.d.L. 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Ondercentrale Gelderse 

Achterhoek herleeft 
WQ!'lnsdag 15 februari Jl. kwamen tn 

Hotel Klein Haar te Ruurlo de afde
lingsbesturen uit de Gelderse Achter
hoek bijeen. 

De vergadering, die onder voorzitter
selhap stond van de heer J. K. Frede
rikze, secretaris van de kamercentrale 
Arnhem, was bijeengeroepen om te ge
raken tot heroprichting van de onder
centrale voor deze streek. 

Na ampele besprelOng werd tot her
opriCihting der nndercentrale besloten, 
terwijl een nieuw bestuur werd gevormd, 
bestaande uit: J. P. L. ter Kuile, voor
zitter; R. te Gussinklo, vice-voorzitter; 
H. B. Aalders, secretaris; W. C. P. ~. 
Leeuwen; mevr. R. H. Bak. 

Hierna gaf de voorzitter het 1roord 
aan de organisator-propagandist der 
partij, de heer L. van Vlaardingen, die 
de afdelingsbesturen opwekte de handen 
ineen te slaan om gezamenlijk in deze 
streek in de komende verkiezingscam
pagne een kraCihmge actie te kunnen 
voeren. 

Hernieuwde activiteit 
in Odoorn 

Onder presidium van mevrouw J. P. 
H. Runsink-v. d. Werf uit Emmen, be
stuurslid van de centrale Assen der 
partij, werd in hotel Bos te Odoorn een 
bijeenkomst gehouden met geestver
wanten uit de dorpen Exloo, Valthe, 
. Odoorn, Klijndijk en Odoornerveen. 

Deze geestv~ kwamen tot 
vorming van een voorlópi-g werk-comité 
waarvan tot secretaris wel"d benoemd 
de heer Hummei uit Exloo. 

Besloten werd het _Algemeen Secre
tariaat te verzoeken aan een zo groot 
mogelijk aantal adressen propaganda
materiaal toe te zenden. Een en ander 
zal dan bekroond worden met de op
richting van een afdeling der partij voor 
het zandgedeelte van de gemeen~ 
Odoorn. 

Deze oprichtingsvergadering ml wor
den gehouden op 12 maart a.s., des 
avonds 8 uur in hotel Bos. De heer R. 
Zegering Hadders uit Emmen ml op 
deze vergadering het woord voeren. 

Ledenvergadering 
Centrale Leiden 

Zaterdag 18 april jl. kwam de een
tilale Leiden onder leiding van mevrouw 
P. H. Smits-Wiwliet te Gouda, in ver
gadering bijeen. In deze vergadering 
werd ingevolge het besluit van de bui-

tengewone algemene ledenvergadering 
een vijftal namen aan de candidatenlijst 
voor de Tweede Kamer-verkiezingen 
toegevi>egd. DC> namen van de betrok
ken candidaten zijn: Mr A. van Vuure} 
A. Boer; T.v. d. Berg Az.; Mevr.._ P. H. 
Smits--Wit-yliet; drs F. J. Hooftman. 

Na de pauze gaf de voorzitter het 
woord aan de organisator-propagandist 
der partij, de heer L. van ·Vlaardingen, 
die sprak over de ·komende propaganda 
voor de verkiezingen. 

Ons Kamerlid Korthals sprak ia 
de Hoekse Waard 

Vrijdag 10 februari sprak te Strijen drs. 
Korthals voor de jonge en oudere li:be
ralen van het eiland de Hoekse Waard, 
over "Wij gaan vastberaden voorwaarts". 

Na de opening door de voorzitter, de 
heer C. A. Hoorweg, hield de heer Kort
hals zijn rede. Spreker vond het prettil 
weer eens in de Hoekse Waard te mogen 
spreken, daar hij hier vele oude bekende 
zag en van vroeger prettige herinnerin .. 
gen·had. 

Spreker bekeek de positie van de li
beralen in h~ huidige politieke be
stel in ons land. O.m. wijdde hij aandacht 
aan-de gevoerde politiek ten aanzien van 
de landbouw, het onderwijs, het huur
probleem, het woningtekort en het ra• 
diobestel. De heer Korthals wees er op, 
dat de liberalen meer en meer gelij~ 
krijgen, een teken dat onze beginselen 
goed zijn. Spreker wees o.m. ook op het 
belang van een sterke, grote jongerelll
organisatie. 

De . erC::voorzäiar van de afdeling 
Hoekse Waard der J.O.V.D., de heer 
Overmaten, sprak een woord van dank 

·en bood de heer Korthals en mevrouw 
Korthals een geschenk aan. 

Nadat de onder-voorzitter, de heer G. 
van der Zande, tot erelid was benoemd 
verklaard, voerde de toneelgroep der 
jongeren het blijspel "Sproetekopje" met 
succes op. Een gezellig bal sloot deze 
uitstekend geslaagde avond. 

Provinciale Centrale 
Westerkwartier organiseert 

twee cabaretavonden 
Het bestuur van de Provinciale Centrale 

Westerkwartier organiseert twee cabaret
avonden op 7 maart in Hotel Addens te 
Zuidhorn en op 10 maart in Hotel "De 
Postwagen" te Tolbert. Aanvang beide 
avonden 7.30 uur. 

Als sprekers 7A1llen resp. optreden mr. 
W. J. Geertsema, burgemeester te 
Warffum en dr. K van Dijk te Gro-
ningen. 
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.WIL TON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

~clwep&bouw 

Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken von 4500 

tot 46000 ton hefvermogen 

W .F.-Iofors geschut 
Gesellatrevisie 

Motoren type M.A.N. ea Doxford 
Turbiaes 
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GROENEVELD-BRILLEN 
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SLOETSTRAAT 6 

BEURS CAEE- RESTAURANT 
COOLSINGEL 4:8 
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N.V. BETONDAK 
fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder volle garantie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, RoHerdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Sc haverij Zagerij 

Vuren - Dennen - Oregon Pine - Pitch-Pine - Heipalen 

Rotterdam, T elet. 35400 - Postbus 1.1 00 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

• Ba~ller- en H aven!A'erken 

N. V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabrif•k 

voorheen 

}. C. DEN HAAN 
t G 0 8 I N c B E M- I 

BETONPAAL 
FUNDERINGEli 

"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 jaar ervaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. , 

Voor versterking en nieuwbouw 

Ook IN fabrieken - kerken -
schplen huizen 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, TeL 81810, Geli. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219, Thurledeweg 5 
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N. V. Rubberfabriek 

· Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen __________ .) 
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De Nederlandse motor 

met een wereláreputatiei 

N.V. Appingedamroer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

H. P. Gelderman & Zonen N. V. 
OLDENZRAL 

fabrikanten Yan 

ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte
katoenen-. rayon- en rayonvezel manutactureD 

ONDER 
GARANTIE 
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Uw -exportdocumenten moeten 
vooral tijdig op de plaats' van be
stemming zijn. Vaak is de termijn 
van inklaring van goederen n"á 
aankomst van de boot zeer korL 
De HBU zorgt in voortdurende 
samenwerking met luchtvaart· en 
scheepvaartmaatschappijen dat Uw 
documenten prompt en tijdig aan· 
komen. 

I Ook voo.-lno•••l•. de HB!J 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L AMSTERDAM· DEN HAAG· ROT'rERDAM .J -----

Werft leden voor de V. V.D.! 
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Het proces 
}ungschläger 
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· W! EK BLAD ·vAN Dl V OL K SP AR TIJ VOOR ·vRIJHEID EN DEMOCRATIE 

HET liBERAAL VLAAMS VERBOND EN WIJ 
* * Eea goede buur is beter dan een verre 
*. vriend. Nóg beter is 'het, wanneer die 

goede buur tevens is een trouwe vriend. En het sum
mum mag wel aanwezig worden geacht wanneer die 
goede buur en trouwe vriend cultureel en politiek 
'tevens is een geestverwant. 
~ Dat summum is er, in .de verhouding tussen onze ' 
. Belgische vrienden van het Liberaal Vlaams Ver-
bond en e»ns. . 

Die voortreffelijke verhouding kwam tot uiting in 
de ontmoeting, in juni 1954, van delegaties uit de 
,V.V.D. en het L.V.V. te Antwerpen en zij vond haar 
bevestiging in noverilbet' van het afgelopen jaar, ·in 
de samenkomst van Vlaams-Belgische. en Neder
landse liberalen in Den Haag. 

De tekenen van deze goede verhouding zijn echter 
veel menigvuldiger. Zij komen telkenma~e tot uiting 
in het weekblad "Het Volksbelang" van het Liberaal 
Vlaams Verbond. 

TeÎke.ns weer worden de duizenden lezers op de 
hoogte gebracht zov.tel. van de gebeurtenissen in de 
V.V.D. als van de beschouwingen in ons blad. 

Toen wij, per 1 jamtlui j.l., de leiding van dit 
~eekblad aanvaardden, wijdde de redactie van "Het 
Volksbelang" daaraan een vriendelijk stukje. 

Onder de titel_,,Sociaal liberalisme" gaf hé't uitvoe
rige citaten wt het hoofdartikel, dat we naar aanl~i- .. 
ding van uitl-atirigen van de K.V.P.-fractievoorzitter 
in de Eerste Kamer, mr. Kropman, wijdden aan "Het 
liberalisme en de maatschappelijke evolutie" en on
langs gaf het eveneens uitvoerige citaten uit het in 
ons 6lad opgenomen verslag van de rede van prof. 
mr. P. J. Oud, gehouden aan een door de midden
standscommisie van onze Rotterdamse afdeling ge
organiseerde koffietafel. 

* * * 

Deze belangstelling en activiteit van onze 
Vlaamse vriend,en heeft ons, eerlijk gezegd, 

wat verlegen gemaakt en ons het gevoel gegeven van 
een tekort aan onze zijde. 

Een tekort, dat we, als Nederlanders, ook voelden, 
toen, op die Antwerpse samenkomst van juni i954, 
·onze goede vriend dr. A. Maertens, lid van het 
hoofdbestuur van het Willemsfonds, met klem waar
schuwde, dat de Nederlandse cultuur in de Europese 
integratie moet wprden veilig gesteld, daarbij pleitte 
voor uitwisselingen op het gebied van onderwijs en 
radio en in het· algemeen sprak in deze teneur, dat 

·de Nederlanders te lauw staan tegenover de strijd, 
welke zij, als Vlamingen, voeren voor de gemeen-
schappelijke Nederlandse cultuur. .,. 

Een tekort, dat we, wat ons blad betreft, thans 
echter hopen in te halen door liet voorbeeld van 
onze geestverwanten aan de andere zijde van de 
grens te volgen en op onze beurt de lezers van "Vrij
heid en Democratie'~ en "De Vrije Amsterdammer" 

' bij tijd· èn wijle op de hoogte te houden van belang
rijke gebeurtenissen in het liberale organisatieleven 
aldaar en door-citaten uit ons Vlaamse zusterorgaan. 

* * * 
Zeker: we weten het ___: eh we zullen ·het ook 

nooft mogen vergeten - dat de politieke ver
houdingen. in België belangrijk verschillen van. die 
in Nederland; dat ons beider partijen zijn geworteld 
in de politieke historie en de maatschappelijke ont
wikkeling van het eigen vaderland en dat ook de 
andere religieuze verhoudingen een niet te verwaar
lozen factor vormen. 

Maar ook hier, in de tussenstaatse. verhoudingen, 
geldt het beroemde woord van Thorbeçke, toen voor 
nationaal gebruik bestemd: "De natuur is niet· daar

" om zo tijk, dewijl zij ene kracht, maar omdat zij een 

pneindige verscheidenheid van wezens,' ieder met 
eigen kracht, onder ene 'algemene wet .laat werken", 

En die ene wet is in dit geval het grondbeginsel 
van het liberalisme, dat we bij alle verschil gemeen 
hebben, 

We weten het ook, dat er belangentegenstellingen 
(maar ten minste evenveel belangenovereenstemmin· 
gen !) bestaan, waarvoor we slechts de namen be
hoev~n te noemen van Antwerpen, -Rotterdam en 
Amsterdam. · 

Maar ook hier geldt Thorbeeke's zoëven aange
haalde woord en geldt ook het gezonde liberale be
ginsel van da vrije concurrentie. 

Wij zijn ervan overtuigd- en we weten, dat onzé 
Vlaamse vrienden daar precies zo over denken - dat 
een vrije concurrentie tussen onze havens, mits op 
faire wijze gevoerd, niet anders dan eIk dezer ha
vens ten goede kan komen. Want het is juist deze 
c,oncurrentie, die steeds naar nieuwe verbeteringen 
en naar topprestaties doet streven en de algemene 
vooruitgang en de welvaart ~evordert. 

Koningin Juliana 
en prinses Beatrix 

* * Telkens weer treft ons de oncon~ 
* ventionele: zuiver menselijke 

toon in de redevoeringen van onze Koningin. 
Een staaltje van zulk een diep-menselijk 

woord vormde ook weer de rede, welke Hare 
Majesteit in het Koninklijk Paleis te Am
sterdam hield tijdens het diner ter ere van 
Prinses Beatrix. 

[ n het bijzonder mag dit gelden voor het~ 
geen Koningin Juliana zei over de taak, wel
ke haar oudste dochter wacht: 

,,Ik· ben eens heimelijk heel ontroerd ge~ 
weest; dat was toen je je padvindersbelofte 
aflegde, die was God en je land te dienen. 
Je beloofde dat toen met echte ernst, en ik 
dacht aan wat misschien eens jouw taak zou 
zijn. Je hoeft daar niet bevreesd voor te 
zijn, want die is wèl zwaar, maar nog meer: 
mooi. 

"Naast eigenschappen, die je daarbij in 
de weg zouden zitten, heb je er nog meer, 
die je daarbij zouden helpen. Bovenal heb 
je een zeer persoonlijk en zuiver gevoel voor 
wat recht, en voor wat jouw plicht is. 

"Vorm het zo, dat het als het ware de 
weegschaal voor je wordt, waarop je kunt 
afwegen wat van belang is en wat niet. 
Moge daarbij het hogere belang ste{:ds 
zwaarder voor je wegen dan het lagere, en 
tenslotte de doorslag geven. 

"Zo handelende, zul je een standpunt· in~ 
nemen, van waaruit je blik op het leven zich 
dagelijks kan verruimen, en van waaruit je 
kunt leren ziea, wat er in de wereld en in 
ons land goed is en positief". 

* '* * 

W at een voorrecht voor Prinses Beatrix 
om een zo lieve en wijze Moeder te 

bezitten, die haar aldus, onder volkomen eer~ 
biediging van de eigen persoonlijkheid van 
haar dochter, opleidt voor de moeilijke, maar 
schone taak, welke zij eens (moge het zijn: 
pas in een verrè toekomst) in ons volk zal 
vervullen/ 

Bovendien - en niet in de laatste plaats - is · 
er de samenwerking in de Benelu:X, welke ons· 

beider landen, tezamen met Luxemburg, zoveel nader 
tot elkander heeft gebracht. 

Al is de praktische uitwerking van zulk een sa
menwerking dan ook uiterst moeilijk en zijn, zoals 
onze geestverwant de heer Twijnstra in zijn belang
wekkende beschouwing over de Benelux tijdens de 
Antwerpse ontmoeting ook zei, ups en downs in de 
ontwikkeling onvermijdelijk. 

Men heeft het echter gelezen, dat de (consulta
tieye) Beneluxraad - het Beneluxparlement - in 
vergaande staat van voorbereiding is en dat de Raad 
van de Organisatie voor Europese Economische Sa-, 
menwerking (de O.E.E;S.) besloten heeft, de drie 
landen, welke samen de Benelux vormen, in het ver
volg met betrekking tot de internationale handel als 
één geheel te zullen beschouwen. 

Bij de aankondiging van dit besluit werd van de 
zijde der O.E.E.S. verklaard, dat de Benelux 'hierdoor 
"een van de meest vooraanstaande handelsmogend
heden van de wereld wordt op het gebied van ~e 
buitenlandse handel". 

* * * 

We zullen in het vervolg, zo nu en dan, op 
pag. 3 of elders, in korte stukjes onze lezers 

op de hoogte houden van hetgeen zich op of om de 
Belgische liberalen en in het bijzonder in de kring 
van onze Vlaams-liberale vrienden, afspeelt. 

Voor de eerste maal willen we daar te dezer plaat
se mee beginnen. 

Ongeveer te zelfder tijd, dat minister Donker ten 
onzent overleed, leden onze Zuiderburen een groot 
verlies door de plotselinge dood, na een ogenschijn
lijk onschuldige .operatie, van de heer Bossaert, de 
(liberale) minister van de Middenstand, wiens dood 
overal in België verslagenheid wekte. 

Als sociaalvoelend werkgever, als spoctsman en als 
burgemeester van Koekeiberg (een voorstad van 
Brussel), was de heer Bossaert een populaire figuur, 
hetgeen ook tot uiting kwam in het zeer grote aantal 
voorkeurstemmen, dat hij bij de verkiezingen be
haalde. 

De heer Bossaert, voorzitter van het nationale ver
bond van voedingsbedrijven en vice-voorzitter van 
het internationale bureau van cacao- en chocolade-· 
fabrikanten, zetelcle in de Senaat in de jaren 1945/46 
en 1949/50. Hij was een van de oprichters van de 
"Vereniging voor Nederlands Vrijzinnig Hoger On
derwijs", welke tot taak· heeft, de "verdubbeling" 
van de Brusselse Universiteit te bevorderen. 

In februari 1954 werd· hij, na het overlijden van 
de heer Julius Hoste, geroepen om diens mandaat als 
senator te voltooien. 

Na de kort daarop gevolgde parlementsantbinding 
werd hij herkozen en onmiddellijk daarop kreeg de 
heer Bossaert de portefeuille van middenstandszaken 
- los van het ministerie van economische Zaken -
toegewezen. 

Met voorzichtigheid en doorzettingsvermogen 
wist de heer Bossaert dit nieuwe ministerie op te 
bouwen. Een reeks wetso1;1twerpen .betreffende de 
middenstand was klaar om in het parlement behan
deld te worden. De heer Bossaert - zo schrijft "Het 
Volksbelang" - heeft pionierswerk verricht, maar 
heeft de voldoenü1g niet mogen smaken, zijn werk 
te voltooien. 

Elders zagen we nog vermeld, dat het door de 
Belgische Kamer goedgekeurde ontwerp inzake pen
sioenen voor zelfstandigen van hem afkomstig was. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 
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T wee belangrijke onderwerpen, welke 
· de Tweede Kamer 'in lad:umlllàling 
heeft genomen, 'heeft zij op het ogenlJlik, 
waarop q 4it SJ~mij$lt!ll, ileii1le sq .lllildi 
beëindigd. . 

Het zijn de voorstellen tot Grondwets
hel"ZZiening en de nieuwe Successiewet. 

Dit geeft ons de daMbaar aangegre
J!IB!l celega~.bllid, OJlEe ..-Bcht u.ea 
"~Rer :eemf ll:e wji!Ellll a8lll. de ~ 
xamer, <Bie, in es llltl'IIWIIfeer, ._Ie 
(an met •de lheer llr.lrpUJe~ ie sprèilell!) 
'aan "een diepvriesirrstaTlrot'ie deed den
ken, in de Ridderzaai met minister 
Van de Kieft de begroting van Finan
•cïën beha.udelde. 

Die 'begrotingsbehandeling is meest
à!. niet zo heel 1iftvoel:ig, ornthtt ~ 
~~ lkart ~ :6e ;átg -. 
:financiële beschouwingen l'Sllds &j,)n p 
houden. 

Dimr kW!m1 voor 'OITZe woordvOetder 
1l!ij <àeze àeg!l!ll)tiqg, tJl'llllf •. Jil<.~~J e:na all". 
·nqg" .bj;j., J:'.at .oe ,parl.smeflta.i.re periQde 
tat een einde J.oopt en .dat, naar hij wat 
sPijtig "Plll.erlri:e, Cle kans, dlrt ~e miniS
• -. >Cie .'Staa1lre!EJel'lletill!lL .-p •bielBSting
gebied nog enkele van zijn har:t.eweR
sen, zo vaak met warmte h deze Ka
mer lJeplei.t, -zO'ft'&n 'imv'illigen, verke-
llen ün -~ ;geu.abt.. 

Er staan .bovendien ulgemene hexzie
ningen op 'het prog:,am, en er was dUS 
'4!1!1 .dat ·~ 'Op ·aR terrein niets "1!e 
~keJJ.. 

Prof. Molenaar volstond ~ dit punt 
dus met Sledhts terloops te ·hérinneren 
•- zijn meniJ!lg, dat ·de oommiSSflris
senbelasting hoogst ()Dbllijjok -en -onred&
ljjk is; bovendien bleef .hij er, met mr 
Vixsèboxse ('C.H.), bij, dat er ook nu 
:nog 9teeös ~ is 't'JIIll ~ fiscaal 
au......"l.'àbare tarievflll herks;pitalisat:ie 
:m.QOge'ltik te maken en dat het veeral in 
deze 'fijd -van hoogconjunctuur op grond 
van monetaire overwegingen aanvaarr41-
.baar zou zijn, de ondernemer de keus 
te laten tussen ~n belastingvrije con-. 
junctuurreserve en de investeringsaf
t.Niok. . . . 
Met ile heren prof. Bellemoa (.A.B..) 
· : en "Kapteyn (Ar.b) ,pleitte prof. 
~ vuor 'fltm verbeterirrg van ·(te 
salarissen \WIJL :bet ~ p~ Dij 
-de i>elastingdienst. Het s.pee:t .hem, .. dat 
IÎn 'fte 'M. V. A. geen WOOIXl was te vinden 

- vafï enig begrip voor de ontstemming 
b!ï ojle itBspeétemt; ,.Jl ae ·bclast~ 

.A.an·kll'IPellli bij .het freit, .Qa.t, ~ hii 
bij de algemene financiële beschouwin
-gen ~ ·geccm'!11:ateerd, àe staatsuttga
W!Il lllliltm!maal •6e boogte waren -mge
.I,\IWLR, :maakte p.r<Of . .:MciEmaa.r iihans -de 
-opmerking, dat een Regeringsbeleid, 
dat aanspraek wi'l maken op i de naam 
'\IIIUl !l.feC~eMl, er ~ iion àe • 
~.eerste ,plaats J.l0m' moet &ar.gem, A)lld: 

• de aanwe~e middelen worden besteed 
·om a1 ·diegenen, ene ·het mogelijk ma:ken, 
dillilt .oe stamtstalk •wo:rdt t:litgoevue-l'd, 
ee11 b~:ij)k <iilestaa.:n he-bben. 

Staatssecretaris Van den Be!'lge 
schoof dit echter af naar de minister 
'\!~~hl IBiJmenlandse ZalkeJl, 'öie 'hier <tie 
eimdobe..ÜSiiliol\g .za.I .moet;en <l'lemen. 
. Een ander _punt door onze _geeflctvar
wm1t 'l'rBgmaals ter sprake gébrndl't, be
tmf 'lle allft.!lelk van )ijfNmt ?t"eJni-ën v~ 
·de inkomstenbelastin.g. 

1VIet genoegen 'had spr.' ge1ezen, dat 
-. ~ng 'V'ltn artiltèl. l6 van hèt 
BeMilt !191 .. IN~iolllllllmi:lellr:stiilllg de 
mogelijkheid had g.escha,p~, .de F.em.ie 
voor lijfreiiteverzékeiing :tot een maxi
Drllm 1\>'!m. if ~ 'V'!lm. '!!et ihél~re ill-

.'llirBits. af - tN!äEllll. 
Hierdoor wordt aan ernstige moei.ij;jk-

(l'oervol,g van plllg. J.,) 

MIMSTEll i'A'R 'WE cmFV' 
.•••••• EIIIIirmLaoi:ng__, ••• -

heden enigermate tegemoet gekomen 
lTIRRr tloor de organtss;ties -ván beoe'fe
ilall:rs ~\Vrije beroepen (advocaten, 
ar~hitecten, gEmeesher.e~t en t..n<!beeJ 
kundigen) was, onder erkenning, dat 
'Zfj de-ze tegemo-etkoming waardee'l'den, 
~epleit <eerJ. verhoging van de aftrek :t!dt 
i 'l2{)f).. 

Zij motiveerden dit door erop te wij
zen, ·dat in hun beroep sle<ihts een be
perkt :aantal ttlP.jM"-en be5tmrt, w:amrin 
.het hun mege1ijk is, -een behoorijjo}le èij
drage af te dragen als premie WJor h1m 
We'komstige ouderdomsvoorziening. Het 
wa.; -op grond drll!l.l'Va.n, dat 'Olll!le -weord
.~Fder wel iet'IS :v~ hu.n ver-zoek:_. 
voelde. 

* * * 
r\.an waren daar tenslntte .nog de 
IJ kWestie van de exportkredieten 

en die van de IDomeinen. 
Prof. Molenaar 'h~e aan de 

red~, dopr ir Rttys onla:ngli -voor bet 
Ne6. Ver<keersinstituut gehouden, waar

. :in deze nogal ·w:at Jwritiek leverde 'OP> de 
kredietfaciliteiten ~ 211. S:liiekae .sdhe
pen, die op Neilerlandse werven zullen 
·wm!'ften grèllouwn en ten dele, zo niet 
geheel, &nder Parnnrre~~e ~ag znllefl 
gaan v&Pen. 

Prof. Molenaar Mt •edi: dtele -anèePe 
sprekers achttem bet .zeer de vraa,g of. 
ieen <bcleid te dien 'ltSnZien, 1i·a:t geredh't
~ .kon zjjn 'in ·àe ]m'en 1'fJ5f) en 
1.951, ook nu nog, iJl «ze 'tijtl --.n lhot«
eunjtmct:nnr, nu de scheepsv~UnWSJa ~r
ibezet zij]J. .en de Nederlandse rederijen· 
.haar oràers in het buitenland moeten 
plaatsen, ap dezel:fè ~ IJJOet .(k)or
-gall!l. 

~Oonze woordvoerder drong dus op _. 
;g·l1ote matiging met betrekking tot 4ie 
exportkredieten aan. Aanvankelijk ont
wee'k minister Van Cle 'Kisft net ant
wool'd daa:rop wel emgemrurte, 'lmlB.r iin 
_zijn dupliek erkende ede 'minister tsch 
dat men, om een conjunctureel ave
rechts effect te voorkomen, in een pe
Tiude vaJJ grote beàrijvig'hei:d enigszins 
voorzichtig moert. zijn met 'tieze bedie
ten en deze enigtermate moet afremmen . 

Bij 'legoöe er öe nadrlllk qp, dat deze 
~ wel omstre·e'ks m~dio .HJ55 
war-en verleend, :mBI!r o&t cöe bouw VIJ!l 
die schepen pas zaa JPlalltt; '>Jiin6en in'* 
Üat'ml '1'958 <1iot 1961 at da.t niemand JPIE
'cies weet, liloe t.et er in die _jjruren met 
-de eonjunctuur 7~~al voorstaan. 

Er waren, naar prof. 'Mólenaar meen
& te hèbben vernomen, .Ok p1.anmm Jin 
~ voor èell . .Scbeepva.artbank. 

Killister Van d.e Kieft antwoordde 

- -- ----- -- -- ----
- -- -- --- ----- -- -· --verdere medewerkenden: -- Dlnl de Neef. Rob van Relin -- Wauter De.aijs --------- -- --- -----. --
--

V.Ol.ISRARTIJ lfOU V~IJ.I:IfMI .Dl llEIIOC&ATIE -- 'Meppel 6 Maart Haarlem 10 April 
'Zuidbom 7 .e• 10 Maart 'Zutphen 11 April --Emmeroord 9 · Maart 'Zlt2111ltlam "12 Ap:iil -
Nieuwerkerk Bilthovea ... .. . 21 April 
-a.'lf. Dsstl . . .. . . 13 111aart Gnm:mg.en. '2! April -'fie1 ............... 14 -..:rt ~H!t S April -
Goadra ........... 16 Jlurt I!Jin~ ~7 April 
..tUimJaair 17 Maart Utrecht . . . . . . . . . 8 Mà 
R'ü .;k -·~~ •. -~ 19 .Maart BM llaa~ ~ .- 21 Mil!li. - ---filte8lwijk ••••• o 21 .Jiu.:d ~ o o o o o o • • 0 OH 15 Jlei -- Emmen .. .. . . .. . 24 Maart A.llll.ele ••.. •1•• ·~ .17 J111i -
.Zeist ....... ······-. 5 April .Godn.cltem ---·· 30 Mei : 

::Ï 1111111111<11111 U INtiiiiiiiR"-1111411"n•m 11111ft'R1ft ltlllf''"nf!IIR R tUl~ 
'liier, ..an een dergelijke suggestie ai.e.ts 
·te'hebben vernomen, maar - ter ge
'~sliénq ;van omie geestverwant -

·· ~ jle nriaister daar aan :toe, <6llt 
het hem volsbekt uitgesloten Jeeit, 4a.t 
een de~;g~ mst.llling ooit in het 
leven -zou '\Wirden g-eroepEm zondoer me-

. *-*q •n de 'Staten-Genem~ai. 
il!lmJ. >8lllàe :Rreàt:ie, waarin IBilirlslier 

Va.Jl ·Qe .lüeit . .echter op 11et afwij3ende 
sU!,nà(punt van zijn voorganger bleef 
staan, vormt tenslotte Cle dOifllr Jll"llf. 
'!ffàleiJMEr wederom lrePleite overweging, 
bet DumemBèheer ~ Financiën naar

loftleftde Miltdenstaml$
llrumavodea 

h~MI!lt; -de~kell· 
&f..dieli»,pbestJ- JMJeU: - l'.illllllel~ 
Middenstandscommissie de ~e tlij. 

1!!elllromsten, waarin een ._naaell.!itaD4s-
111Drt!D. -.1 optz<eilmt, bel~ 

---~ :a..-1e30- lil-hotil 
' "Vz,übei4" 4;e '\YäMah ..... 

Dinsdag 13 maa~ .38 - ie .z..11e. 
in hotel Peters, Grote Markt. 

het M~ Wll.ll 11..11ndlouw over te Maandag 19 maart te Gorinchem 
brengen. ~ .., • g !1. ~ • llllllllllei-

Het :agnarische \Clecl hreildt zich steeds 
meer uit en daarbij komt 11.og, dlltt daar
·onóer odk -ressorteert ète viss~ op e 
'lllee1Jwse 'IIW<>n:mll, ~ beheer, dat toch 
'.ook ~isclh bij het .Mioillterie van .Land
•bo!rw, V.issez:ij .e11 ~selvoorZientng 
thuis hoort. 

Daarenboven gaat de dienst d!er Dlt
meinen, ertoe ·aver, omvangJ;ijke cul
'tuurlechriisèhe werlH!ft ouit te voeren en 
-na ,àJoeëin~.nrg :biel"WibJ. deze 'gro~ te 
verpachten, in erf~ uit te ~ af 
SO,!llS te ve.rvreemdell. Een derg:elj.jlce ..ac
'ttvi'tei't 'V1ilt · btiîten de eigen1ijke be
~111fllk, ~vlJI ·1Ie ·.WE!l'heid 'bij. lre't 
~ri:e 1Wm lLI!IIIdl::ltJaw lOVer - &E!il!l" 

cleskundige, .goed .gtOOutd.lleerde - .-er 

Miaa..a.g Ja~ •MeNCu-a 

Maawlag .9 a,piiÜ .te ·--..... - w 
Ricbe, Korte GracW 2. Aanval\g 19.45 uur. 
Maandag 7 mei te Goor. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
'kelük -voor leden van -omliggende af. 
de~. 

hl. 4e .-nil ap>il &ij-. -..c·~
baar 16 en .23. Geïnteresseerde al
-fujftngStrestUren wordt Terzocht 
.,. ~ Ëll ~~ ~....,., 
met .het seClleta.ci&at ... Lande
lijke 1\liiddenstandsoommissie, Zuid
'Oost Suftt!nsintge1 '226a, telefoon 
illt7Mt.r.IOalii 1lle ''11-Gwz ' g . 

omvangrijke Cultuurtedhriische Dienst heictsdienst >k.ullllell .lllltioaiiael-. .Hl 
'bescltn"lrt. -- .. meende, dat, door deze suggestie· f1V.etr 

l"rdf. Molenaar 'Zei ·dit àlles ~- 1;e n!R'I'Pen, ~en ·&uliltlre 'kon wuftten op
mem Wl!!èt •het - - <iHkwijls VNINlt ce- ,geh~ . .ibt i_... ·sg-.I lied!: ..._ ._. 
i'ègd: Laat ïliî.t e-lliMBer nu sens een waan\, ll4er .eeDIJ eea .elll1lltig ~ 
.suggestie .komen, lloe 1W:ij in de over- naar in te stellen. A. 

Ook m spoc.tkring.en was de minister, .als veLine.ltd. _ 

een bekende figuur. Zo was hij voorzitter w.a.o .de . 
K.aa . .Bel;§iiiahe T~o1141!,. geweaen Mill.'VooMer v-an 
·de ~isaàc IIWibiO'INUe 1110etiba~ en <v-oorzitter 
-v- àr .lbasac::Ne ~lcle .Darin& 

In 1914 nam hij als vrijwiri~r dienst hij .6\e hta
binie.tS. Aan de 1Jser :w.erd hlj .g~. Na .Ale .oorlog 
wer61 -de heter ,l,{'UI\Kloleer ~or é:ie ~Cfl ~e...,."..,_ 
raackiid wan liUscme ten -..e~l-genti lftl. 'l'llm dre ~ 
cieram:l •(1>roVinciale 'Stlrt:en) nn :srab~mt. 

Sedert 1919 was mr. 'Munlleleer 'fid van lle Kamer 
van Afgevaardigden en hij .Ïii v..ice-voorzitter en voor
zitter van de liberale Kamergroep geweest. Hij wijd
tlt: dur iiJJ. lhet ~on&-r ~;;n :fGlJR'&tiiit RI'! <dd-cm.sie
en otril~a~k.om.OTeor~ ~et-Co'llard 
WRS n:rj T:CJWOl'.teUT. 

H-oe ·de Neder'hmdse cultuur in ~ bij.zondet: 
door 'het Winemsfonds w0rdt gediend -

wa:t weten wij, Nedeilander~ daar ei.genlijk weinic 
van 1 - moge tenslotte het volgende typerende be
richt aantonen. 

Of> 'l-3 ~ri lhféld, oft!er ~rttspieim Tan "et 
W.rfiemsfmrds ~ :&mssel., pnf. ilr. PinTe !hadrin, 
hoqgleraur in de Nederhmise taal m 1etter'ku* aan 
de 'Sor'boooe 'te 'Parijs, een voordraebt ova-: "De 
smart in de lyiie'k." va.n Heniiëtte Roland Bolst. 

....... 
Tot opvolfger van de 'heer 'B~aert a'ls m1nister 

van de Middenstand, is thans benoemd vOlk&~ 
vertegenwom:diger Léon Mulildól.ee.c. ' 

Deze w.erà 'I' 6 .3Jl!Cil188..5 .te Elselfllf .geboJ:en.. Tot 
de eerste wereldoorlog was hij advocaat bij het Hof 
v,a .._.., tz: ._. 

In net eerste Kabinet-Van &lil J\.cker .( l-~45) was 
de heer M.waàele.e.r mi.ti.is.ter ~aa .De!en.sie ~en -"1 äet 
K.abia8t-~as {a.Jg. ~ J:j)_jj) mioisu-. 
Openbaar Onderwijs. 

• • • 

De Franse professor BJ:aclaÏJ:!" .in 1914 ie Jlow;be. 
reau geboren, doceert de Nederla~ taal e11 Jr:ttu
kuade .. « ~omJ;.epee :lt!dcrt l9J2- pi!Wiooenle 
jn .".n1 m >a ,Ji>e TlUDlge GiGs'' a. ,_.ir .-c 

":!Jr ~*~ ..-: hd: ~--- - f'aall-
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JungsdtliigeJ" (I) 

Met wcAij:& iu~ heeft .- 1llillk Jteanis. ~ 
men van het feit, dat die aifïQer ._ Justitie 

in Indonesië in het proces Jungschläget de doodstraf 
heeft geëist. 

Opnieuw wordt een oud verhaal waar .. Weer heeft. 
een opgezweepte massa uitgeroepen: "kruisigt be:tri" 
en de vreselijkste eis is gevallen. · 

Ontsteltenis en verbijstuiAg. 1.~ ~ un ClifiS. 

meester gemaakt; Qlll:da.t. er WJg. a.ltija ca. Si~~ 
lloop leef~ liat ladlllAeSii;; als ~we s.ou.\«trwe 
Staat zich verre zou houden van een d.el!geiijke wiJk
keur en onrechtvaardig:b.eid,. die. ia.d.ru.isetll t.eg~ elk 
rechtsgevoel, dat een. v.w:e. SJil.u:"ere~ Slla.at belwol:t 
te kenmerken. · · 

Een sprankje hoop, omdat wij ons lliig dr -..ar
den herinnerden, die op 21 mei van het vor~ jaN 
werdea llit~rokm. fàgQG ~ IA~nc:si54ó:Be a.mbre.s.u
deur ia 1.~ ck.. Za.W.,. t.Qe. h,jf QP. eea pets~i:B&ie
rentie verklaarde: "Wij in Indo~. W.ti Zlll Slilld. 
met de doodstraf". 

Het proces J ungschläger is ee~t- .l'ftiM'JiStoei'}'t'oces g~; 
worden. Het is een herhaling van de lugubere ver
toningen, die zich hebben af.g.espreW -..af èe Fl!all.W 
revolutie tot en met de Rijksdagbrand. Men heeft 
het redllt -rrzetklijt met~ willes ttftW. 

Is het ~ nodig op deze p&ats dit trih-oerig te 
bewij~ dem- in herhaling te treden ten: a-al\ZÏen "'"lfft 

cle feiten, die vrij-wef eHte Nederlander met enige t;e.. 
langstelling voor wat er in de wereld gebeurt, be
kend zijn ? 

~egt het niet reeds genoeg, dat de verdediging 
nn onze landgenoten bij het I'~ Jangscl'lfäger fo>e
trokken, stelselmatig werd gedwarshoorncl tegeu elk 
beginsel van recht en rechtvaardigheid in ? 

Is het tenslotte niet zo, dat iru:lien d'e Indonesische 
machthebbers zicli sterK: hadden gevóeld in hun v;re
selijke beschuldigingen, zij· ook een objectieve ver
dedigiag "an de beklaagden niet hJKMm ~neesd ? 

* * * 

}ungschläger (11). 

H et p~~ces Jungschläger is gew~rden tot .een 
politrek p~ Het lot van de Nededa!Mse 

l>ekla~gden ÏIS ten: rnmwste gekoppeld aaa die· "resut
taten" van de maferentie te Genève. 

Dit is o.m. gebleken, toen te elfder ure de Neder
landse advocaat mr •. Valli Empel ~stwg aJs '\<ef~ 
ger zou worden toegelaten. Aanvankelijk voldeed 
deze ~ge-r aan: de eisen, die de Indo-nesische 
rechter stel'~. Doch toen de onderhandelingen in· 
Genève . dreigden te mislukken, was het proces 
Jungschlä.g.er volgens de Indonesische rechter ÏineenS
"te ver gevorderd" om nog een nieuwe verdediger 
toe te laten. 

Een verklaring van de In<klaesrsdlc ~r 
in ons land, mr. Utoyo Ramelan, zeer·onlangs afge
legd, wijst in dezelfde richting. l'mmers, hij zeide, 
dat na. de misl'ukking van de NederlandS-Indonesi
sche besprekingen te Genève, d'e kwestie va:n de Ne-
4erlandse arrestanten volgens de Indonesische rege
Eing niet meer de allerhoogste prioriteit genoot. 

Dit liekeat de ~est van W:t geh.de Jil"liCC:S. ea .àet 
tekent de ontstellende mentaliteit van de ho@'gste ge-
:tagsdragers in Indonesië. · 

••• 

]u~schlä~er (III) 
· Y""le &fficietr nn Ju'stitie heeft gesproken, t~wij,l 

V cat jM!Jdende ~ZWftepile' maSiia om de dood 
ticp m ~ dic=if* massa de daftpere liiHvtoow 
~~ ~ m. met 1'0tte vl!lldaten wierp. 

Is • llliapraak ~beseerdt ge.wcest op dne Cllflboe. 
rede.ee:mk .. ~~ ? & zal oek straks de redt
ter zich dQOr deze "volkswil" laten leiden ? Zied{lar 
twee belangrijke vragen, die ons in spanning. hQQ-
den. , 

Heeft het vcrdft z:ia aac onze bittere verontwaar
diging nog lll:leer llit:ing R geven ? 

Er staat - lillillig maar één ding te doen en cl'at is 
alles wat n.~~r ~j,k à in het werk te stellen om 
het gewete01 wa ~ wc:mW te alarmeren en het attcmt 
te maken op het ~ enrecht,. dat thans geschiedt. 

Dit kunnea wij niet i.Julividueel doen. Op Ik ~· 
ring rust in èc:w a:n. fletwlgrijke taak. 

M<v 3lii tRtt cle ~e- SfKlCd de it. deze Z<» 
nood'zakefijke stappen ondèrnemen en mogen: haar 
pogin&m eeA J,CCechtvaa.rdigde li>eloning vinden.. 

Huldeaan 'ndappere wauw 

Gmme ril en wij •P deze pfaxts een warme hul
de brengen aatll het d~ppere en onvermoei

ltue ~ van mewrouw Bouman in het p.races 
.JIImgscl'd~~ll. 

Zîj l'reeft waadijk niet <k weg~ dr ~.iagste 
weerstand· ~kozcm. Intege~ !' lift ~on
~eDJ ve.rtrd. van àaar edltg~ ~ zij ~ 
ze. la.ng.e· trijd gescrheiden ~. liiO!et ~ wel leed! 
e~:t ~ hebOen &erokkcmd. 

Niettemin heeft zij moedig die S!l:ijd u. liac .~~m& 
a.vet:ge.n.omen en voortgezett Clli & wet ia <jile JI1CeSt 
~tige amstandighcde11. ' · ' 

Hli:t mt,. dat zij geem juriiHJr it.,. cma OB.IIt h:-tnm 
decing voar haar nog naeer ~ 

Zij; is een vrouw met eem ~ m ~ b
.ta.krer.,. die velen van oas bal!ioormt. k2Dl ~ staaa 

als. wij, SQmli mappereDl ov~ à- kfirimr. ~ 
van het dagelijkse levellL 

Moge haar verdediging tensibtte toe& nog Pret d'oor 
háár vurig begeerde re111ltaat hebben. :J.!lBe -.11 '\EO@lr 

.._. a& lacn&W«'tk wMden bekroomt. 

• * .. 

Ni«t ~ Tret~f!àeoz~gebed aulï..rij~Ne-
lierla.nd. hebben. kennis genomen van. de .,_ 

klaring van de mi.tJ.ister van Verkeer en Waterstaat, 
mr. Al'gera, dat liet na 1 januari 1957 mogelijk wordt 
eerr nieuwe- auto op dezel'fde d'ag, dat deze wordt ge
kocht . in gebruik te nemen en wel tengerol;ge .-. 
een decentralisatie bij de afgifte van kentekenbewij-
2ICBI. 

1J1it lbdekemr ftl1 rete Tm:en~ging en eem 
ft'eDl » grote veJ:betering 'IOQI: dit auromOOi.listea. 
Yet ~rre !Mstond:ett tt lange wachttijden, T60'rll'l 
bij• het aankopen v:an e.en nieuwe auto. Moest de eïg.e-. 
~ van de nieuwe wagen b.v. naar het buiten~, 
diaaJ betekende d~ vertraging in de afgifte van het 
ltc:ftteke!dJewij~ een, emscig.e ll:ati~, CJI!tlÜt at; 
~ cm dergel'ijl: doenment de grens nïet koa 

~ent., . 
Deze wereei!NQudigingr kuntll!m wij ~11' ltat'Ue-~ 

iwche.n. 2l0als wij het ook kunnen toejuichen,. dat 
dne· v.c:reenvouàigiag. is. oatstaa.n 00. eeno na~ 

S~Lmenwetlking van diverse Rijkso1:g;men. 
Zo. :äm men". w.aar een. wil is is, een w:eg. Het ï. 
~ 'f!OOIGbeeld hoe· het bn e.n. dat de ~tmbterutrij ie 
de slechte zin van het woord niet behoeft V4IIN til: 

komen . • 

Voor meer van dergelijke vereenvouwginp Of 
ander ~rrein houden wij oos. dan. CI00k vaa !Ja.rtcr a.-. 
bev.olem 

-PROCES JUNGSCHLAGER • • • • 

r n:::L .... m 

OF D~' ~l.lJCH'f VAN J·tJSTlTIA? 



Flitsen van Het Binnenhof (11) 

-Algemene Zeiken in de Eerste Kamer • Het ontslag van mr. 
Bonnerman • Een leemte in artikel 99 van het Riiksambtenaren· 
reglement· Het onverkwikkeliike debat Gerretson-Minister Drees 
·Kwesties in de persoonliike sf•er • Een nuchter advies van prof. 
Molenaar. 

D e beha~deling van de bes~heiden 
begrotmg van Algebtene Zaken in 

de Eerste Kamer gaf onze woordvoerder, 
prof. Molenaar, slechts aanleiding é é n 
punt met minister-president Drees te be
discussiëren, n.l. het ontslag van de se
cretaris-generaal van het . Ministerie van 
Landbouw; Visserij en Voedselvoorzie
ning, mr. Bonnerman. 

Men kent de bijzonderheden reeds uit 
hetgeen wij daarover bij de behandeling 
van de begroting van Landbouw in de 
Twe6'de Kamer hebben geschreven. 

Over het ontslag zelf wilde de heer 
Molenaar niet nakaarten, omdat dit wei
nig zin had. Er zat toch echter wel een 
bijzonder aspect aan deze zaak.' · 

l-'rof. MalEmaar erkende, dat artlkel 99 
van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement voor hogere ambtenaren niet 
kan worden gemist. Hogere ambtenaren 
en zeker 's ministers rechterhand, de &e
cretaris-generaal, nemen (neemt) nu een
maal een andere positie in dan de lagere 
-ambtenaren. 

Minister Drees drukte dit În een wat 
erg lange zin aldus woordelijk uit: "De 
Regering, die verantwoordelijlk is voor 
het te voeren beleid en die daarbij heeft 
te steunen juist ook op die hoógste amb
tenaren, moet onder bepaalde omstandig
heden, zonder dat iemand iets ten laste 

· kan worden gelegd, zonder dat men kan 
zeggen: hij is in zijn plicht te kort ge
schoten, maar omdat bijv. de minister 
niet met deze ambtenaar kan werken of 
omdat men meent, dat de · betreffende 
ambtenaar niet voldoende is meege
groeid ·met de groter geworden taak van 
een Departement, kunnen zeggen, zon
der een feitelijke beschuldiging (zoals 
men voor een ambtenarengerecht naar 
vqrerï zou moeten brengen), dat deze -
samenwerking moet worden verbroken " 

•Juist daarom echter. : en hier legde 
prl)f. Molenaar terecht de nadruk op -
is • in zulk een geYar·· -de:~~~issing. In 
laatste aanleg in handen van de minis
ter-president gelegd, opdat deze nllUW
keurig zal nagaan of, en ZO' lia wellke, 
aqdere factore.n nog in Óverweging moe
ten worden genomen. 

Prof. Molenaar beschouwde •le minis
tet-president in deze .'z'àke&:''beti:effende 
artikel 99 als een hoogste::-administra
tielve instantie, een soort instantie ad hoc. 
- In dit verband was nu van belang dP. 
nieuwe mededeling van minister Drees, 
dat hij (pas) was betrokken hij deze 
zaak op het ogenblik, dat minister Mans
holt bij hem kwam voorstellen, tot l-J.et 
ontslag over te gaan en dat er op dat 
o.,enblik al een schriftelijke verklaring 
was van de heer Bonnerman, .dat hij met 
een dergelijk ontslag akkoord ging op 
bepaalde financiële voorwaarden. Van 
dat ogenbUk af, zo zei minister Drees, 
was het voor mij niet meer een kwestie 
van waarborgen. maar rnaest het over
leg lopen over die financiële voorwaar
den. 

Deze mededeling noopte prof. Mole
naar tot de begrijpelijke opmerking, dat 
er in de hele procedure van artikel 39 
van het Rijksambtenarenreglement dan 

_ toch een grote lancune zit. 
De. minister-president wordt immers in 

het verlenen- van het buitengewoon ver
lof niet gekend. Ook niet, wanneer de 
bedoeling van zulk een buitengewoon 
verlof is, voorloper van een ontslag 1e 
zijn, zoals hier het geval is geweest. 

Onze woordvoerder vroeg de minister
president daarom, deze leemte, welke in 
dit debat naar voren was gekonien ~n 
die de waarde van artikel 99 toch wel 
in belangrijke mate teniet doet, in een 
Kabinetsbespreking nog eens onder het 
oog te zien. 

* * * 

o•1ze lezers hebben u~f de dagbladen 
reeds uitvoerig kennis kunnen nc. 

men van het onverkwikkelijke. debat tus
sen prof. Gerretson en minister-presi
dent Drees over ...... ja, waarover eigen
lijk? Over allerlei in de persoonlijke 
sfeer getrokken kwesties, in het ontke
tenen waarvan prof. Gerretson zo 
sterk is. 

Zelfs heel oude kwesties als het ge
bruik van het woord- "staatsverraad" in 
een c ebat met minister Kern•kamp uit
latingen van prof. Gerretson" voo~ de 
parlementaire enquêtecommissie over 
ministers uit het oorlogskabinet, e. d. 
kwamen over en weer tussen de minister 
eB deze afgevaardigde in debat, 

PROF. MOLENAAR 
...... niet -nakaarten ... ,_ 

Het heeft geen enkel belang, daar 
hier op in te gaan en ook prof. Male· 
naar heeft zich hierin niet gemengd, met 
uitzondering voor één meer zakelijke 
kwestie, waarin onze geestverwant een 
nuchter èn ·afdoend advies- gaf. 

Het betreft de moeilijkheid. waarvoor • 
alle Kamerleden wel eens staan, wan
neer een onder,werp door vèrschillende 
ministers is behandeld. Zowel de heer 
Gerretson als de minister-president had
dell bij de bespreking van dit punt een 
mogelijkheid, die voor de Kamer en voor 
alle K'amerleden ook individueer bestaat, 
naar zijn mening over het hoofd gezien 
en hij achtte die mo-gelijkheid belángrijk 
genoeg om erop te wijzen. 
. Het is,. zo zei hij, toch te allen tijde 
voor ons ·mogelijk; ·om; ·via d·e Presidènt: 
van de Kamer, het Kabinet te vragen om 
behalve de minister, wiens begroting . 
bijv. wordt behandeld, oOik een andere 
bewindsman in de Kamer aanwezig te 
doen zijn om in een debl\,t bijv. naast de 
internationale kant ook de technische 
kant van zaken tot zijn_ recht ·te .doen 
komen. · - · 

Prof. Molenaar had de indruk, dat van 
de zijde van het Kabinet altijd aan zo':-1 
verzoek wordt voldaan. 

We eindigen met een aardig citaat, dat 
minister Drees prof. Gerretson voor
hield: "Wantrouw uw wantrouwen; het 
bedriegt u vaker dan men u zal bedrie. 
gen". · A. 

AFDELINGSNIEUWS 

Groningen hield 
studie-biieenkomst 

Op woensdag 22 fe'bruari werd te 
· Groningen een studiebijeenkomst ge
houden, waarbij een inleiding werd ge
houden door mr W. J. Geertsema, bur
gemeester van Warffum over de inpol~ 
dering van dl! Lauwerszee. 

Mr Geertsema is voorzitter van de 
Stichting Noord Groningen, welke stich
ting door Gedeputeerde Staten van 
Groningen is aangewezen· als advies
commissie voor genoemde plannen t.a.v. 
het Groninger g<'deelte. 

De inleider gaf een overzicht van 
deze plannen, waarvan nog geen defi
nitief vaststaat, en stond o.a. stil bij 
de omvang en dè aard van de op het 
nieuwe land te stichten bedrijven, en 
de mogelijkheid van het scheppe1\ van 
een recreatiegegied voor Noord-Gronin
gen bij het ·te vormen grote boezem
meer. 

Een moeilijk punt vormt de stichting 
van eer{ eventuele woonkern in het 
nieuwe gebied, dat misschien te klein is 
om een levenskrachtig dorp t·e kunnen 
bevatten. Spreker voolde het meest 
voor verptaatsing van het bestaande 
dorp Vierhuizen, dat 70 % krotwonin
gen telt, enige kilometers naar het 
westen in de nieuwe polder. 

Van de gelegenheid tot het stellen 
van vragen werd zeer druk gebr 'k ge
maakt, waardoor het de inleider moge
lijk was de nog bestaande misvattingen 
uit de weg te ~uimen. 
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AGENDA 
van de jaarlijkse Algemene Vergadering von de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, te houden op zaterdag 1 0 maart 1956 OJ1II 
4 uur n.m. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 

Mariaplaats te Utrecht. 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering v<M 

26 februari 1955. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Jaarverslag van de secretaresse. 
5. Jaarverslag van de pen~ngmeesteresse. 
6. Verslag van de kascommissie over het jaar 1955. 
7. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 1956. 
8. Verkiezing van bestuursleden. 

Aan de beurt van periodieke aftreding zijn: 
Mr. H. S. Siebers te Groningen (onder-voorzitter); 
L. A. Schenk te Middelburg; 
A. Schouten te Culemborg; 
M. Visser te Arnhem. 
De heren L. A. Schenk en A. Schouten steller. zich niet 
herkiesbaar: De beide andere aftredenden zijn bereid ee111 
nieuwe benoeming te aanvaarden. · 

9. Rondvraag en Sluiting. 

CONGRES 
van de Vereniging van Staten~ e11 Raadsleden van de Volks
portij voor Vrijheid en Democratie, te· houden op zaterdag, 
1 0 en zondag 11 maart 1956 in het Gebouw voor Kunster. eR 

Wetenschappen, Mariaplaats te Utrecht. 

AGENDA 
Zaterdag 1 0 maart 

Avondvergadering, aanvang 8 uur: 

Inleiding over het onderwerp: "Sport in het kader van de vrije
tijdsbesteding" door dr. K. H. van Schagen, rector van de 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. 

N.B. De rapporten, uitgebracht door de Commissie ter bestu
dering van Sportvraagstukken worden .zolang qe voor-róod 
strekt ne schriftelijk~ -aanvróOg bij 'het Algemeen Secre
tariaat aon. J?elang!ite.Liende l,eden 9er Pattiî. t_9~9ezonden. 

1. · · '' Zonaag U moeart 
Ochtendvergadering, aanvang 1 0.30 uur: 

Inleiding over het onderwerp: "Vrije. tijd als maotschaftP'Iijk 
euvel'~ door J. J. van Mechelen, A' doms corr«;!spondent N.R.C. 

12.30 uur - gemeenschappelijke maaltijd. 

Middagvergadering, aanvang 1.30 uur: 

Inleiding over het onderwerp: "Vrije tijd benut tot geestelijke 
verheffing" door mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur von het 

Gemeente-Museum te 's-Gravenhoge. 

Na de inleidingen zal gelegenheid tot discussie wordeJ'I 
gegeven. 

Sluiting pl.m. 4 uur 

Voor logies gelieven de deelnemers zelf zorg te dragen. 
Aanvragen om introducties gelieve men schrifteltjk te richten 
tot het Algern. Secretoriaat van de Partij, Koninginnegrecht 61 

te 's-Gravenhoge. 

'' 

. ' 

>I 

>I 

l 

'i"' . ' 

t'-________ ... _...,. _________ "__ ................... --

Mr. Geertsema 
$prak in Noorddiik 

Op 24 februari, j.l. hield de burge
meester van Warffum,- mr W. J. Geert
sema, voor de leden van de afdeling 
Noorddijk van V.V.D. en andere belang
stellenden een inleiding. 

"ls onderwerp had de heer Geertse
ma gekozen "De rechte weg". Het be
toóg was zeer boeiend, getuige de aan· . 
dacht waarmede het gesprokene werd 

·gevol-gd. 
Ondanks de felle koude en de lastige 

sneeuw, waren nog ongeveer 30 mensen 
aanwezig. · 

De voorzitter van de_ afdeling, de 
heer R. S. Hofstee HÇ)ltrop, bood de 
heer Geertsema na afloop van zijn in
leiding een boekwerkje aan. 

Na de pauze werd een film ov .:lr doel 
en werk van de Ned. Heide Mij. ver
toond. 

Aàn het slot van de avond wekte de 
voorzitter de leden op de beginselen 
van de partij to· verbreiden en hun 
steentje bij te dragen bij de komende 
verkiezingen, waaruit onze partij ver
sterkt te voorschijn moet komen. 

Kamerfracties en D.I. 
vergaderden 

Zaterdag 25 februari vond te 's-Gra
venhage een. bijeenkomst plaats van het 
Dagelij-ks Bestuur en de Eerste en 
Tweed·e Kamerfractie van de Partij. 
waar onder meer een punt van bespre
king uitmaakte het voor-ontwerp Ver
kiezingsmanifest en de voorbereidingen 
voor de a.s. verkiezingscam:oagne. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GlSOLAMPEN 



Vergadering secretarissen 
· Kamercentrales 

Zaterdag 25 februari j.l. • kwamen on
der voorzitterschap van ~Je organisator
propagandist der Partij, de heer L. van 
Vlaardingen, de secretarissen der kamer" 
centrales te Utrecht in vergadering bij
een. 

Op deze bijeenkomst werd uitvoerig 
van gedachten gewisseld over de· pro
paganda voor de komende Kamerver

·kiezingen. 

Actief optreden van onze 
raadsfractie te Culemborg 
De voorzitter van de Culemborgse 

V.V.D.-afdeling, die tevens deel uit
maakt van het College van B. en W. van' 
deze plaats, de heer A. Schouten, heeft 
door zijn actief optreden een minder
heidsvoorstel van B. en W. met steun 
van de P.v.d.A. en de A.R. aangenomen 
weten te krijgen. Dit betekent, dat aan 
de' bouw van een nieuw Algemeen Zie
kenhuis te Culemborg verder zal kun
nen word&n gewerkt en dat de vergun
ning tot de bouw thans is verzekerd. 

Hieruit blijkt alweer, dat; zelfs een 
kleine fractie door doelbewust en actief 
optreden, veèl kan bereiken. 

Landbouwforum te Steenwiik 
Ondanks vinnige koude 400 aanwezigen 

:Oe vinnige kou heeft de boeren uit 
Steenwijk en omgeving niet weerhouden 
een bezoek te brengen aan het land
bouwforum, dat gisteravond op initiatief 
vajl de plaatselijke V.V.D.-afdeling in 
zaal Roxy werd gehouden. In grote ge-

-tale waren ze komen opdagen omdat ze 
van de forumleden, waartoe naast ir. 
Baas, H. Meyering, J. D. Alberti en ir. 
J. 'Nijsingh ook de ··voorzitter van het 
lan'dbouwschap, de heer H. D. Louwes, 
behoorde, concrete antwoorden ver
wachtten op het actuele vraagstuk in
za~e de melkprijsregelillg. Het gulle ap
p~us, dat steeds opnieuw door ·de zaàl 
R~»ty daverde, leverde.het bewijs, dat de 
gràte schare belangstellenden niet in de 
ve~achtingen is teleurgesteld. 

)l ; i 

Uit de breedvoerige en over het alge
meen van goed inzicht getuigende ant
woorden viel tenslotte echter te. conclu
deren, dat het vaststellen van de melk
prijs een aangelegenheid is, die politieke 
debaters de tong uren lang zal kunnen 
doen roeren. 

Geen staking in melkleverantie 
Liepen over enkele facetten van het 

melkprijsprobleem de meningen mis
schien wel eens uiteen, over één , punt 
waren alle forumleden het volkomen 
eens. Zo kwam er uit alle monden een 
pertinent "neen" op de vraag of het ook 
aanbeveling zou verdienen de bond van 
coöp. zuivelfabrieken te verzoeken geen 
melk af te leveren aan de consumenten, 
doch alle aangevoerde hoeveelheden te 
verwerken tot boter en kaas. "We moe
ten de sympathie bij andere groepen van 
de bevolking niet verliezen," zei de heer 
Meyering, die waarschuwde tegen een 
streven, dat gaat in de richting van een 
Poujade-beweging. 

Er was, overigens in het kader van dit 
actuele probleem nog een vraag: waarop 
het antwoord geen twijfel overliet. Met 
klem ontkende de heer H. D. Louwes 
namelijk, dat er bij de vaststelling van 
de melkprijs onvoldoende overleg is ge
weest tussen het landbouwschap en de 
minister. Een andere kwestie is echter, 
dat er een beslissing is genomen, die af
week van het voorstel, dat door het land
bouwschap was gedaan. Op deze gang 
van zaken heeft men v-an de zijde van 
het landbouwschap dan ook ernstige kri
tiek geleverd. Met algemene teleurstel
ling sprak men ov_er de wijze, waarop de 
Kamerdebatten t.a.v. dit punt gehouden 
zijn. Dit gaf de heer Louwes een her
nieuwde aanleiding om te wijzen op de 
noodzaak van een grotere activiteit van 
de . boerenstand op politiek gebied. 

De heer Meyering wilde de oplossing 
·.van het melkprobleem zoeken in een ver
hoging van de .consumentenprijs met een 

. cent per liter. Op deze wijze zag hij een 
mogelijkheid ook de boerenstand te laten 
delen in de nationale welvaart. 

"Luister naar mijn woorden en 
let niet op mijn daden" 

Het jongste forumlid, ir. Baas, gaf 

OVE~ DE VRIJHEID VAN 

• ', 

•': 

DE CONSUMENT .. 
,,~JJoel en streven van de Nederlandse 
. ' Consumentënbond , nader 'toei{elicht 

Voor de vrouwengroep Gouda van de V.V.D. sprak mej. mr. J. J. Th. ten 
Broecke Hoekstra, gemeènteraadslid te 's-Gravenhage over "De Vrijheid van 
de consument'', nadat de voorzitster, mevr. F. T. van der Torren-Veendorp 
haar vreugde had uitgesproken over het feit, dat zovele vrouwen de koude had
den getrotseerd. 

Daar de spreekster van _deze ávond zitting heeft in het hoofdbestuur van de 
Nederlandse Consumentenbond, werd dit onderwerp_ op zeer deskundige wijze 
behandeld. · 

zijn visie door het jeugdig fanatisme een 
pikanter wending. "Luister naar mijn 
woorden, maar let niet op mijn daden." 
Met deze variant op een bekend gezegde 
hekelde spreker de houding van minister 
Mansholt. Hij · kon de geruchtmakende 
kwestie overigens niet anders zien, als 
een poging om op politieke wijze de zand
boeren in het geweer te ro_epen. Hij be
treurde het, dat het pas een jaar be
staande .landbouwschap op een dergelijke 
wijze - zo drukte hij zich verder uit -
door de minister in de nek wordt ge
sprongen. De Tweede Kamer was er vol
gens deze spreker niet in geslaagd op 
het juiste moment de_ vinger te leggen op 
een zwakke plek. Hij besloot zijn gloed
vol betoog met de woorden: "Luister niet 
naar het zoet gefluit van de vogelaar, 
doch blijf met beide benen op de grond 
staan.'~ 

Naar aanleiding van een vraag over 
de beschikbaarstelling van land in de 
ingepolderde gebieden van Overijssels 
Noor'dwesthoek, deelde ir. Nijsingh mee, 

' dat- men in het .land, van Vollenpove 
een tekort aan arbeiders heeft, waardoor 
de ontginning slechts in een vertraagd 
tempo kan worden voortgezet. 

Talrijke andere vragen · 

Naast de vragen omtrent de vaststel
ling van de .melkprijs, werden er nog tal
rijke andere problemen aan het forum 
gesteld. Naar aanleiding van een vraag 

. of het democratische stelsel in Nederland 
nog wel zin heeft, deelde de heer Lou
wes als zijn 'standpunt mee, dat het Ne
derlandse democratische stelsel goed is. 
·Hij voegde hier echter aan toe: "Maar 
dan moeten de burgers er ook bij zijn". 

"Wij zijn een volk, dat een groot ge
zin heeft." Met deze woorden billijkte 
spreker het standpunt, dat er veel ge
regeld moet worden. In dit verband pleit
te spreker verlier ook voor de instelling 
van een publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie, omdat hij de arbeider zag als een 
belangrijk element in onze samenleving. 
· De heer Van der Pol, die in zijn ope
ningsrede er op had gewezen, dat de 
V.V.D. pleit voor een krachtige boeren
stand, bracht tot slot een , bijzonder 
woord van dank aan de forumleden en 

Economische Zaken het aantal van 3 
als eis gesteld. 

Op de vraag of dit in Gouda reeds 
;, ingesteld werd, moest ontkennend ge

antwoord. worden. Geen enkele in
woonster ·van · Gouda-Noord heeft 
keuze ·tussen slijters kunnen maken 
of weet iets van ee-h Vertrouwens
raad af. 

Ten aanzien van het signaleren van 
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herinnerde nog even aan het politieke 
cabaret, dat op 21 maart in zaal Roxy 
zal worden gehouden en de midden
standsavond die voor de maand april op 
het programma staat. 

Grandioze inzet van het 
Politiek-Cabaret 

.. 't ts Oud, 't bliift Nieuw" 
Van Leiden begon in 1956 
voor de V.V.D. de victori~ 

Dinsdagavond 28 februari had in de 
stampvolle grote zaal van -De Burcht te 
Leidim de première plaats van het Poli
tiek Cabaret "'t Is Oud, 't blijft Nieuw", 
waarmede onze partij de verkiezingsactie 
inzet. Op deze avond komen wij in het 
volgend nummer van "Vrijheid en Demo
cratie" uitvoerig terug. 

Onder de vele aanwezigen waren de 
voorzitter vart onze partij, prof. mr. P. J. 
Oud, het lid van de Tweede Kamer, drs. 
H. A. Ko~thals, de algemeen secretaris, 
de heer D. W. Dettmeijer, de secretares
se, mej. mr. M, M. F. van Everdingen, 
de leden van de gemeenteraadsfracties 
uit Leiden en Oegstgeest, die zitting heb
ben voor de V.V.D. en vele anderen. Na 

_ een kort openingswoord door de voorzit
ter van de afdeling Leiden van onze par
tij, prof. Böttcher, sprak de vice-voorzit
ter van onze partij, mr. H. van Riel, lid 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land, een boeiend betoog uit. Vervolgens 
werd het Politiek Cabaret, gepresenteerd 
door Franz Muriloff en onder leiding 
staande van Alex. Pola vertoond, hetgeen 
een zeer groot succes oogstte. 

Copie voor deze rubr.e .. "' :r.enden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ltraat 16, Haarlem. 

werkende vrouwen zouden hiermede 
gebaat zijn. 

~ misstanden merkte de spreekster op, 
dat dagelijks vele brieven binnen
komen, doch-actie wordt alleen van
zelfsprekend gevoerd na zeer grondig 
onderzoek. Velen Uwer zullen wel ge
lezen hebben over prijsverlaging van 
de brilmonturen, radio's, gramofoon
platen, buitenlandse boeken en tijd
schriften nadat in de consumenten
gids over te hoge prijzen was geschre
ven. De Consumentenbond werd 3 jaar geleden opgericht en telt nu ruim 7000 

individuele leden, mannen en vrouwen, die lid zijn van de bond om de. consu- ' 
mentenbelangen . te doen behartigen. Het bestuur bestaat uit professoren, eco
nomen, ambtenaren, enz. van verschillende richtingen. 

Als voorbeeld van punt 4 noemde 
spreekster het feit, dat onder meer 
een lid van de bond als "Consument" 
zitting heeft op verzoek van het Be
drijfschap Zuivel, in de commissie die 
zal trachten de weg van het ei naar 

Bovendien zijn de winkels zater
dagsmiddags dermate v·ol, dat menig
een een snipperdag neemt om . dan 
buiten de stad de inkopen te doen. 

Indien deze winkels op vrijdagavontl 
tot bijv. half 10 open waren, zou dit 
zeer zeker tot gevolg hebben, dat 
men dergelijke inkopen in Gouda zou 
doen. 

De bond staat in het geheel niet vijandig tegenover de producenten en mid
denstand, maar ook deze hebben zich verenigd, waardoor hun stem wèl ge
hoord wordt. 

De doelstellingen va-n de bond zijn: 
le. de voorlichting van de consument; 
2e. het kostenbesef wakker te maken; 
!Je. misstanden wakkei te maken; 
4e. waar nodig de consument te vertegenwoordi-gen. 

Ter bevordering van punt 1 is de 
contributie laag gehouden (f 3.- per 
jaar) en wordt maandelijks de "Con
sumentengi_ds" toegezonden. Teneinde 
fte voorlichting op de juiste manier te 
kunnen verstreklçen, laat het bestuur 
van de bond artikelel!, van allerlei 
.aard testen bij wetenschappelijke in
stituten, laboratoria, enz. hetgeen hoge 
kosten medebrengt. De uitslagen van 
deze testen worden regelmatig gepu
bliceerd in de gids. 

In Amerika en . Canada heeft een 
dergelijke bond eerst enige moeite ge~ 
had er in te komen, doch thans geeft 
men een veel geraadpleegde kopers
gids uit, die de eigenschappen van de 
artikelen vermeldt, de prijs en in wel
ke mate deze artikelen kunnen wor
den aanbevolen. In Europa zijn o.a. 
consumentenbonden in Zweden, Dene
marken, Frankrijk, Engeland en 
Duitsland. 

De hedendaagse zo psychologisch 
gevoerde reclame, ·raakt in zeker o~ 
zicht de vrijheid van de consument en 
het blad geeft een tegenwicht door 
publikatie van de vaak frappante re
sultaten van de onderzoekingen. Som
mige tandpasta's geven inderdaad wit
te tanden maar bevorder,en het afslij
pen van de glazuur, aldus. mej. ten 
Broecke Hoekstra. 

Betreffende punt :0: merkte spreek
ster op, dat bezorging aan huis op 
zo'n grote schaal als in Nederland, 
nergens plaats vindt .. Wij staan daar 
niet bij stiChoe kostbaar dit in feite 
is. Ook enige typebeperking is brood
nodig. B.v. moet men bedenken, dat 
in Amerika de huisvrouwen de keuze 
hebben uit 4 soorten lakens en in Ne
derland uit 160 soorten. Zo kan men 
vele voorbeelden noemen; dit is een 
overdreven vorm van de vrijheid van 
de consument. 

DE MELKSANERING 

De bond heeft over de huidige melk
sanering uitvoerig geschreven, omdat 
deze de vrijheid van de consument in 
vele gevallen aan banden legt. Beide 
vormen van' melksanering, de vrijwil
lige en de niet-vrijwillige geven aan
leiding tot ontevredenheid. De distri
butie is minder duur maar in welke 
_plaats, nà de inlooptijd, komt dit de 
consument ten goede ? 

Het V.V.D.standpunt is, zei spreek
ster, dat er enige concurrentie moet 
blijven, wil de toestand gezond blijven. 
Het Bedrijfschap voor Zuivel heeft in 
19p2 bepaald, dat er keuze uit 2 à 3 
melkslijters moèt zijn en sinds 3 de
cember 1955 heeft de minister van 
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de consument die nu 3 weken in be
'slag neemt, te bekorten. 

U:it dit zeer interessante betoo,~ 
bleek wel het nut en welke plaats de 
Consumentenbond, die geen subsidie 
geniet, na 3 jaren werkzaamheid heeft 
ingenomen. 

DE KOOPAVOND 

In de pauze werd het standpunt 
der dames gevraagd ·betreffende een 
koopavond. 

Voor de dagelijkse benodigdheden 
werd dit niet nodig geacht, doch voor 

. kleding en duûrzame artikelen, die 
bij voorkeur door man en vrouw sa
men· worden gekocht, wel. De gezin
nen met kinderen en de buitenshuis 

Een proefperiode dient overwogen 
te worden. 

Het bedienende personeel zal het 
belang hiervan ook inZien, aldus de 
voprzitster, maar moet op andere da
gen deze uren kunnen verzuimen, 
hetgeen ook in de Arbeidswet ge
regeld is. 

Na de pauze werden vele vragen 
gesteld, o.a. over het cadeaustelsel en 
welke verwachtingen de spreekster 
koeste~de van de nieuwe wet.. De 
nieuwe wet kan haars inziens geen 
bevrediging geven; de Bond staat OiJ 
het standpunt. dat de consument moet 
beseffen, dat hij uiteindelijk het ca
deau zelf betaald heeft. 

Hierop sloot de voorzitster, mevr. 
F. T. van der Torren-Veenrtorp. deze 
bijeenkom~t 

Provinciale bijeenkomst te 
Groningen op 5 rnaart a.s. 
Op maandag 5 maart a.s. zal om 

14.30 uur bij ,.Frigge" in Groningen, 
een pt-ovinciale vrouwenbikenkoms·t 
worden· georganiseerd. 

Spreeksters zijn mevr. mr. Stoffels .. 
van Haaften uit Haarlem. ons nieuwe 
vrouwelijke Kamerlid en mevrouw 
Doornbos-Oosting uit Roodeschoo! 
gemeenteraadslid. 

Beiden behoeven geen aanbeveling 
en wij wensen haar een gezellig volle 
zaal toe. Komt U ook? 
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Gevoel voor Vrijheid· nu en straks 
Yrijlaeid kan slechts In de toekom$! ZfJR, als 

zij heden gerealiseerd wordt 
Br zijla illlpaallle welllle- •epe i.Rdrllk ep - 111akea.. Die ..-..p .., -

JreVoel inlftll'lam. W':mJftler de crmltmt anti-revelutiltnaai- IH4 ,...... "iileie...r 
hoorden, begonnen hun ogen te schitteren; •aarill i~rs lag ~taB ltr8eht, zeiiiMt 

Om later teven wij -, 2fe1treu Wij 
b<m!n. Thans zeggen Wij: om later 
Iev"en wij nu; wij' wfllen reeds heden 
léven en niet meegesleept w9l'deD, wij (Men). . . 

wa-r ~~~ hel -~~ ,,lmpiiali_ .. ...._. bec'-t zij .. k...,.r- -
~ - &'ft'Oel- "dat _. ik nMit u.er .._ ...... " · 
•-- t-e• - ~ tlillll lill& weord "liiler-'" af ilat .-JeN ........_ w-.1 

· doch zelfstandig lópen, op eigen be
nen staa.n, ka.n het zijn zelf achter bet 
stuur zitten, zonder in:stracteur . 

• ,libertas" zien, gaat. lilt 'rillpr ia • IMogte- ...P men Wij "_._g!lll: Dat Ïll lillilt 
wat de mens nodig heeft...... En de vertali~~g - 41it n-eemde Hberiaa" -.melijk liet. 
Nededandee w_.tl,.vrijlaeW'', il&tulct al ev- bij tet de Treugde on.erl-.s. 

Dwang, dirig,isme, geleide economie, maatregelenovervloed, regeringsfor~ 
zijn woonleli, 'tft'Jike - luiegel maken. Wij wille~~ het eït:en illlitiat.ief. wij willea de 
vrijheill. wij ,..._ hoM z• ~f tla e-. zoveel dllt lllin~ Reg gaat ia delle tij&. 

De mens van heden ka.n men (ge
lukkig) niet meer roet houclen met 
toekomstverwachtingen en toelromst
dromen. Ze in de trant van "eenma1!1 
zal de verlosser komen, doch nu, draag 
uw leed met lijdzaamheid''. 

En zo gaat ons leven gepaard met tal vaa P"'Geàas'~---.ijd& - v~ - van Predikanten van vroeger hebben de 
armoede der arbeiders gelenigd{!) Jllet 
bijbelteksten...... Geen politiek mag nu 
hetzelfde doen met politieke spreuken, 
als daar zijn: "Eerst gerechtigheid en 
dan pas vrijheid"; of: "de toekomst 

verheuctH:i,iR; auderzijdll ft.D. ·afkeer, zelfs - 'llllllciDC· ' 
.Wij Dil wille11 na - l'ij-les z e lf achter lloet -.... ea dalden Biet meer dat de 

instructeur naast ons blijft zitten, nu, in - vef.w__..zija. Daal-am weusen wij 
•u liliet lllecllla- wee a aar vlrijlleid, doch ~ va • vrijheiL ~ eerst; llietatuar 
en t1aa 11e àelo.He vrijheid tv_. lle&eefd!), doch wij IM>g.e- au - ltior "de vrijlMWI. 

· 'Vaazell is Yrijlleill ook - •el. 

Wij. geloven nu eewnaal niet, dat echte 
vrijheid kan komen la.Dp de weg van 
iwa.g. Dat ia een verouderde pedago
giek. Rusland is niet vóór-lijk, doch ach
terlijk. Dictatuur en dirigisme is niet een 
Jlil"IIICessiviteit telt aanzieD van het verle
den, doch juist alldersom eeD vlucht in 
het ve~leden. 

Het warea tirannea, die voorileea diri
ceeralea. la vervloeen tijden warea àet de 
a~Dsolute aaeverelr.en, die tb;anniseerdea. 
De meu '"&8 nu echter, de hedoen-lneDs 
vraagt, wet.at, begeert, ja. eist de v r i,j-
àeid.. · 

Vrijheid MI eigell.lijk ee• DIIOdern besef. 
Een gev~ va:.n ea \!'OM de laatste t.ijdeJJ.. 
Wij zijD &la menseB nog niet liO heel lang 
Yrij. 

Predikantezt. ilebben nog niet zo erg 
bmg geleden de slavernij met een gods
W04!mii trachten te verdedigen. In het ver
heop van de lange, lange evolutie is niet 
,slechts de mèns nog maar pas geboren, 
hij komt nog maar net kijken; doch ook 
m d.i.e korte spanne tijds is. de vrijheid 
nog maar iets van zeer jonge datum. 

Geen wonder, dat de dictator en de di
rigist snel térug. valt, . als hij niet krijgt 
wat hij gebiedt, naar een tijd, welke éi
genlijk nog maar zo kort achter ons ligt; 
de heugenis er aan is nog zo vers; zelfs 
:r-a onze jaartelling waren vrijheden 
schaars. 

weer). De toekomst speelt in het heden 
reeds. 

ED waarom zoudes wij Wiftem !!liJder
dijk op dit moment met citeren: ,,la "t 
TOarieden ligt l1et heden, Iu het ll1i ·W111t 
wsrden zal". Onze strijd veer vriJlleiid 
("T&n ~ en ~l) is goee~~ egeistisch llle
~-. doeh een bewust ruimte seMJli!N!Il, 
·wetblwaar eek -.-- O!lii2Jelf lllltaarlijit, 
.toeft Biet mim!ler voor ben, die -. -

~BIJ'IIEID IN EEN 
J[AST.JE ..... . 

2IIÜ het brengen, later pas ...... ". 
Neen, zei de arbeider VIE!l voorheen, 

n u willen wij het hebben. J'uist, zegt 
de kleine en grote zelfstandige van 
thans: nu reeds wilfen wij: ?rij zijn; 
niet eerst in de verre toelromst. Stre
den predikanten voortleen ten bate 
van verdrukte · arbeiders, zouden zij 
heden niet willen .tr:ijden voor een 
thans verdrukte groep, de ~enen, 
de kleine spaarders, de niet-vergeten, 
doch wel-verwaarloosde groepen? 

TEN'SLOTTE: INDfll rEKENTIE 

Sirnone de Beauvoir, Vriendin van Sa.r- Meda-n levenebesef, ook Gi'Vet"W8ialeml 
tre, moet eens gezegd hebben: "Vrijheid uit Parijs zegt: 
i s er niet, zij moet gerealiseerd worden,.. 
Hoe kan men, zo vragen wij, van socia-· "De werkelijkheid en-soi (in-zich
listische kant toch over vrijheid sprekeft, zelf; de natnurwerkelijkheid) is Jriet 
als deze er alleen zal zijn in de toekomst? droevig, niet gelukkig. Feiten zijn fei
Als sleehts langs wegen van dirigisme in ten. Meer nièts. Waar het op aankomt 
verre toekomst vrijheid zal ontstaan! Wij is de manier waarop de vrije mens de 
kunnen echter niet voor onze kinderen indifferente werkelij~id, de indiffe
zorgen in de toekomst, als heden de vrij- rente feitelijkheid behandelt". (Van 
heid al niet verwerkelijkt wordt. Want Niftrik, Boodschap van Sartre, 1953, 
dan, in sociaJ.istische zin, wordt de vrij- 78). 
heid uitgesteld ad calendas gra.e.cas, WLar Welnu, deze (min of meer) indiffe-
sintjutmis. rente feitelijkheid willen wij heden en 

Eerst geleiding, da.a.rRa de vrijheid., nu en thans gaan behandelen, gaan 
zegt men van die zijde; eerst gerecll- laden met vrijheid en "rijheden, gaaa 
tigl\eid, daarna vrijheid, beweert men. 6mvcarmen in vrijheid tet vrijheici, op
Neen antwoorden wij: Vrijheid kan dat onze kinderen vrij zullen leven. 
slechts in de toekomst zijn, al$ zij he.t· Verder zegt Parijs: "De mens is de 
den gerealiseerd W{}rdt. Vrijbeid ligt enige en soevereine meester va:n zijn 
niet in een kastje Uit het. veriedem, lot, als hij het maar wll...... Dit is de 
maar ook niet in het verrassingskistje optimistische boodschap van het mo-
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.... Ïlllliie- s- ......... : 
len ons nut hiermee doen. De vrije 
-. ~- wij, laad'!; de indifferente 
:llii!iteiijimei!l, tlWII!Ieeldeert * faftici· 
tlei*, è feit.eli:îldu!itt -.wt -... .._., 
Ji;i*eili om, in 'ft!ijlleid, Janp wijlleilf, · . 
- 'Rijheid. .· 
~je staat moet de Vl!llvraardige 

IJa~ zijn n;theitl latetl. En sleellta; 
als het scheef pat (maar vader dient' 
meer -rtrouwen te hebben dan ldaar 
te staan met de plalt) mag hij, ea dall 
uog maar p«ta~seh, iDgrijpeD. 

M:"lj dunkt, dat in de Eerste e11 
Tweede Kamer praktisch g:estredeD 
wordt om in, laDgs en tot vrij)leid de 
indifferente facticiteit te transcende-:
ren. Geladen met een nimmer aflatenll· 
gevoel voor VIiJ'lleid, beseffend dat 
ons NU doortrokken dient te zijn met 
projekten vo.or . morgen en in volle 
verantwoordelijkheid voor ons nage
slacht I e v e n onze kamerleden nu, 
doch tegelijk voor morgen. 

Louis: :Phillippe, Fra..krijks blll"gerko
ning. van 1830--1M8, schreef Code de 
rois, 1848: La confiance dans l'avenir 
fait la sécurité du présent, hetgee• 
vrij vertaald wil 21eggen: 
Toekomstvertrouwen versebalt veilic 
Heden, Onze pedagogiek moet nog wenllen aan 

de nieuwe methade der vrijheid, gelijk aan 
de nieuwe spelling. En in angstige tijden 
grijpt men, moe van het wandelen op de 
wegen der vrijheid, naar de plak van 
tucht ett Cl!p&lmting, naar de method!e van 
het wegwerk.e:n in de hoek. 

der toekomst. Dàn, láter zal er alleen derne existentialisme, zeg maar: van 
vrijheid zijn, als zij nu reeds komt. het .moderne levensbesef". Rotterdam. Joh. P. van Mullem. 
~--~--~----------~------------------~~~~~~ 

Kinderen niet-slaan, niet met de plak 
op de open hand geven, volkeren in vrij
heid grootbrengen, mensen zelf laten kie
zen, de meèeme- het z ~ 1 f lateD doett, · 
dat alles is nog zo jong in de geschiede-
nis. 

IN DEM HEUTE WANDELT 
SCHON II>AS ·MORGEN 

Het gevoel voor vrijheid is dus DOg 

maar een betrekkelijk jD:g,g besef. Mo
dern. Van de laatste tijden. 

Er was eens een jongetje, dat altijd 
slaag kreeg, thuis, die ziek werd, veel pijn. 
had verpleegd werd doM een zuster in 
het ziekenhuis, liefderijk, ...... , toen werd 
het avond, jongetje had nog veel pijn, 
zuster vraagt, wat zij nog doen kan ..... . 
niets anders dan mij vriendelijk aankij-

. ken, iets liefs tegen mij zeggen ..... . 
Dit nieuwe, wat het in het ziekenh is 

gekregen had, was herri onbekend en 
werd hem zoveel waard, dat hij zijn lic:1a
melijke pijn er grotendeels door vergat. 

Ons ervaren van vrijheid is nog zó 
nieuw, dat wij er veel voor willen missen. 
Wij willen graag "be-vrijheid worden". De 
mens der laatste eeuwen. voelt nog te zeer 
de. striemen van tirannie, zelfs na onze 
jaartelling. 

Maar nu moeten wij gaan zorgen voor 
morgen. Want Ä morgen moet er beslist 
vrijheid zijn of er zal niets meer zijn 
(waard em voer te ltwen, immers wij 
kennen nu de zoetheid van het Vrije!) 
En als het voorts waar is, wat Schiller 
dichtte: dat in het Heden reeds de Mor
gen wandelt, dus, als het waar !ie, wat 
Henriette Roland Holst schreef: Mórgen 
wordt héden geschreven...... dan dienen 
wij wel te beseffen, dat voor onze kinde
ren en kleinkinderen door ons, hier en 
nu, druk geschréven moet worden. 

.De pedagogiek, waarmee wij ons gezin 
grootbrengen, dient uitzicht te hebben ia 
de toekomst. 

Om later leven wij nu! 
Voor ons na-geslacht hebben wij te 

zorgen. 
Jean-Paul Sartre is wel een hede:tr 

mens, een mens die uit en voor het heden 
leeft. Doch ook deze Sartre zegt: 

Het projekt doortrekt mijn NU. (Ik 
geef hier Sartre met eigen woorden 

Pachter~ verpachters .•. en de V. V.D .. 
(Inguonden) 

Wanneer men in niet-:~uwkrm
gen in onze grote st-eden ia het llijzoD
der, zijn aor te luisterea legt als in een 
gesprek eventueel landbouwvraagstuk
kea a.a.n de orde komen, k&n men vaak 
eetll oprrWklelijke onwetendheid ep dit 
belaagrijke gebied censtaterea. 

Er heerst alda&' nog mn of meer 
het onjuiste beg:rip, dat ~t 
vrijwel synor:tiem is met greetgrcmdbe· 
zit, met een soort feodale inslag daar
aà.D. verbonden. 

Een groot-grondbezitter is in veler 
ogen nl. iemand, die zijn onderhorigen 
uitbuit e• zelf een fijn levelil leidt ten 
k06te van zijn arme paoh• 1rs, à l'instar 
va.n toestanden op landbouwgebied in 
Ierland, Italië, het voormalige Polen, 
Rusland, enz. 

Particulier groot-grondbezit is ectt
ter telt onzent langzamerhand met een 
kaarsje te zoeken. Wij kunnen in dese 
korte beschou,wing deze categorie dus 
wef buiten bespreking laten. 

Gedurende de jaren 1928-1935 zijn 
er voor de landbouwers eriJBtig-e moei~ 
lijkheden te over geweest ... waaruit de 
pachtwet IDbels 1937 resulteerde, waar. 
in verscheidene g1llnstige voorw&~~Xden 
voor de pachters werden vastgelegd ..• 
en de bescherming van hen schreed 
verder voort, in die. mate, dat men zou 
mogen spreken van een otr.kering der 
rollen. 

Tengevolge van de eis van Regerings
wege- de pa.élhter behoort Gp het ge
pachte een red·elij-k bestaaa gegaran
deerd te worden - is het redelijk be· 
staan uitgegroeid tot vrijwel een zeer 
redelijk bestaan (tijdelijk mogelijk?) 
voor de pachter en tot een onredelijk 
bestaan voor de verpaehter-gromi• 
eigenaar. 

De pachtprijsregelinc wordt nl. door 
de Grondkamers onredelijk laag geh0U
rlen. Wij leven in de na-oorlogse jaren 
in een tijdperk, waarin alles, letterlijk 
anes 2~ tot 4 maal zo duur is gewor-

den als vóór 1940, zoals ieder onzer in 

budget kan 
waarnemen. 

Waar blijft dan de reelrtvaardigtlflid 
de verpachters met hoogstens een 
tweevoud der pachtsom van vóór 1940 
af te schepen r 

Mijnheer de redacteur, ik zou gevoe
gelijok op dit thema kunneB d.Oorg:aan. 
Laat mij echter de llÏet-landbouwkrin
gen nog op het volgende wijzen. 

Door de pachtprijsstop ontvangt de 
verpachter voor zijn kostbare, vrucht
bare landerijen een zeer sober rende
ment. Van het kapitaal in vruchbb&l:e 
akkers en weilanden geïnvesteerd ont
vangt hij "netto" slecllt.a 1 'io à 1 %. 
Welke rode P. v. d. A:--man of -vrouw 
zuu in easu: van woeker dUrveD spre
ken, tenzij W'l.geling van de . Franse 
fîlesoof-socialist Proudhon uit de vori
ge eetlw met zijn overbekende stagzin: 
"La propriété, c'est re vol" (Eigendom 
is diefstal). 

Waarom mogen. de zo , hoogwaardige 
"bezittingen de grondbezittei'S (Zuid
Holland) geen rendement opbrengen ... 
van 3 %, zegge drie procent? Hier ligt 
m.i. een der belangrijke taken voor ons 
Hberalen: te tracihteD. aan dit grove 
euvel een einde te maken (naar ons 

· vermogen!) ea aan de kiezers bij de 
a.s. verkiezingen de verzekering te 
geven, dat wij de komend-e Regering de 
eis zulle:a stellen, èt de verpachtera 
niet langer het kin« van de rekening 
zijn, evenmin als de vergeten groepen, 
de ongehuwden, de huizenbezi.tters, de 
woningzoekenden. 

Men late onzerzijds deZe eisen fier en 
krachtig alom in den lande horen. 
Strijden tegen onrecht en zeer onrede
lijke druk op sommige groepen onzer 
bevolking is en blijft toc:tl een dure, 
eèrvolle plidtt vPOr de V.V.D. 

Dr. A. J. BOSS~. 

(De klacht van dr BossenJ is zeker 
niet geh-eel ongegrond. Overigens wijst 
hij er terecht op, dat het niet alleen de 
landeigenaren zijn, die in een minder 

" .. ;.i 
gunstige positie verkeren, dit is evelll;'j 
eens het geval met huis-eigeuaren, ga->, 
peDSioD.eerden, spaarders en bezittera.; 
van obligaties; kortom de kleine bel~· 
gers. Het ligt zeker op !ie weg van de•' 
V.V .D. er op deD duur VaGr te ijverea 
OB. verbetering ia de puitie van ge:; 
~IJ:Ide gx:oepen. te erliLilgeJL , ?! 

Met betrekking tot u iJlhoud vae., 
hat inge!IODdea stuk zij nee het volgea.: 
de opgemerkt: ~- .. 

Uit de mo~ ift ft dertig~ 
jaren resuit~ de Cris-..pachtwet,; 
1932. Deze wet'd in lH'T VWV&I\gen d~< 
een Paclltwet met &lgemetre strekkin.,.: 
die in feite in 1939 ging werken a. 
reeds in 1941 werd vervangeu. doOr hft' 
Padltbesluit ( Bezettingsrecht). 

Zlta.ls ltekel1d, i• ep het ogenitlik ee•· 
:aieawe Pachtwet bij 4ie Kamer ia. 
(..-}-behandeling. Voor 2IIWee1 het be-· 
treft de deor de Gron«ka.menl aangeo
hi:Juden pachtpr:ijzen, dde zijn afgestem4 
op .de door de. minister vastgeBtelde ali-~ 
gemene RWmeD. TeD · aamlieD ft.n het: 
netto-reodenum.t gaat het uiteraard Ol1l. 

de vraag van welke grondprijs wordt.~ 
uitgegaan. Er zullen mogel~k percelea'' 
zijn, aangekocht in of viak na de ee~' 
ste werel.Uoorlog, waarvan het rendao" 
ment inderdaad omstreeks Z% be.,' 
draagt, maar. er zijn ongetwijfeld ool\ .. 
gevallen en wel wanneer het betreftt 
land, dat is. aangekocht in de dertiger
jaren, waarin het rendement veel ho-
ger ligt. 

Het zal dr B9ssen! welliobt beken• 
zijn, dat bij de toepassing van de prij: 
zen van land, ia gevat van ..erkoop, op 
liet ogènbök door de Grondkamers alBo 
regel w:_. 1li1lgegaan v... eea rente-: 
voet 'nft 3 ~- YOOr w:~ en , balwl~. 
- -- 5 % -nor tuilliand. . 

Ia :lliOverl'e is dUs aan de wens vaa 
inzender voMaan, hetgeen echter ook 
naar onze mening 'nog niet betekent. 
dat hierniede het gehele p&"Obléem; 
waar het in deze om gaat, is opgelost., 
- Red. V. en D.). .~ 
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Flitsen 
politiek 

van ons 
cabaret 

(Zie pag. , 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VI?IJHEID EN DEMOCRATI! 

Pikante zaken bij de Grondwetsherziening 
* * prof. Struycken schreef in 1915: "Het 
* · volk beschouwt de Grondwet als het 

document, waarin de hoofdmomenten van zijn staat
kundige ontwikkeling uitdrukking hebben ·gevonden, 
de resultaten van de staatkundige strijd in het ver
leden telkenmale zijn neergelegd, en waarin het ook 
voor het heden en de toekomst de grote gedachten 
tot openbaring wil brengen, volgens welke het de 
ontwikkeling van zijn staatsleven verder wil zien ge
leid". 

Een treffend juist woord, ook nog voor het heden, 
zelfs al geeft men toe, dat door allerlei omstandig
heden (we denken vooral aan nieuw internationaal 
bindend recht) de betekenis van de Grondwet rela
tief wat is verkleind. 

Hier lag dan ook het aangrijpingspunt voor de 
kritiek van prof. Oud, toen deze, in november j.l., 
bij het Grondwetsherzieningsvoorstel tot uitbreiding 
van de ledentallen van beide Kamers der Staten
Generaal, zijn algemene beschouwingen hield. 
· Verandert men een Grondwet, die hoofdmoment 
is van de staatkundige ontwikkeling, waarin de resul
taten van staatkundige strijd zijn neergelegd en waar
in grote gedachten tot openbaring zijn gebracht voor 
het verder leiden van de ontwikkeling van het staats
leven - verandert men, zo herhalen wij, zulk een 
Grondwet iedere vier jaar ? 

Het antwoord van onze fractievoorzitter is niet 
moeilijk te raden en hij stelde daarbij vast: het grote 
werk is verricht door de liberalen: Thorbecke (in 
1848) en Cort van der Linden (in 1917). 

Anderen zijn, (ondanks hun sterke meerderheids
positie) niet in staat geweest, concreet aan te geven, 
op welke andere dan liberale grondslagen het ge
bouw kan worden opgetrokken. 

* * * 

Wat die "ander.en" betreft, dacht de heer Oud 
dan in het bijzonder aan prof. Romme, 

voorzitt~r thans van de KV.P.-fractie, die in 1945 
was gekomen inet zijn "Nieuwe Grondwetsartikelen; 
een bijdrage tot herstel en vernieuwing" en daarin 
een volkomen andere constructie voor ons staatsbe
stel had gegeven, dwars tegen die . oude_ liberale 
Grondwet in. 

Wat is daarvan terecht gekomen ? Niets (geluk-
kig) ! . 

Hij dacht ook aan het lid van de socialistische 
fractie, mr. Van der Goes van Naters, die had ge
schreven: "De Leiding ·van de Staat". Het motto, 
da( voorin dat boekje was afgedrukt, was afkomstig 
van een Engelse liberaal, Richard Cobden, en luidde: 
"Wij staan aa.n de vooravond van grote veranderin
gen. Maakt u op om medewerkers te zijn bij wat ver
richt moet worden, en vergaart u eer en roem waar 
zij op u wachten". 

"Wat", zo had de heer Oud bij dat debat in novem
ber gevraagd, "is er nu van dit alles terecht geko
men ? Waar zijn riu de eer en de roem, die de heer 
Van der Goes van Naters zich op het stuk van de 
vorming van de Staat verwief ?" 

Het was jammer, dat de heer Van der Goes toen 
juist niet aanwezig was, want bij de behandeling van 
de overige v~orstellen tot Grondwetsherziening, 
welke de vorige week plaats vond, bleek de heer Van 
der Goes zeer in zijn wiek te zijn geschoten en drie 

·;maanden lang zijn ergernis te hebben moeten ver
kroppen. Maar nu kwam het dan los. 

* * * 

Het begon met wat persoonlijke onvriendelijk
heden, omdat de heer Van der Goes meende, 

dat de heer Oud hem met Thorbecke had vergele
ken. En niet zo heel erg origineel, stelde de heer 
Van der Goes vast, dat de heer Oud "ook geen Thor
becke en zelfs geen Çort van der Linden was". 

De heer Van der Goes noemde daarbij Cort van 

der linden "de vertegenwoordiger van -de laatste 
creatieve periode van het Nederlandse liberalisme". 
Na 1918 was het daarmede geheel.uit en het grote 
schilderij, dat in de rookkamer op het Binnenhof 
hangt, van het complete Kabinet-Cort van der Lin
den, moet - in de gedachtengang van de heer Van 
der Goes - worden gezien als een afscheidscadeau. 
Het liberalisme is sindsdien niet meer constructief, 
maar het is kritisch. 

Hij voegde daar aan toe: "Ik ontken geenszins de 
waarde daarvan. Het moge de heer Oud misschien 
tot troost zijn: over enige tientallen jaren zal nie
mand meer aan hem denken als Kamerlid, laat staan 
als minister, maar wel, in erkentelijkheid, als schrij
ver van een aantal voortreffelijke boekdelen over 
het Nederlandse staatsrecht". 

* * * 

Maar nu terzake ! De heer Oud had gevraagd: 
Wat is nu van àlles, wat de heer Van der 

Goes en zijn politieke vrienden aan staatsrechtelijke 
hervormingen hadden willen invoeren, terecht ge
komen ? Eèn mislukking ·! 

Hiertegenover kwam de heer Van der Goes nu 
met een lijst.van "successen". Er ~as gekomen een 
effectievere centralisatie in de topleiding van onze 
Staat en er was gekomen een reorganisatie van de 
Ministerraad, ook functioneel. Dat had hij destijds 

Een parlementair steekspel, scherp en 
puntig, maar alle grofheid vermijdend, hield 
de Tweede Kamer bij. de algemene beschou- · 
wingen, welke de voorstellen tot Grond
wetsherziening inleidden. 

Een steekspel, dat zich in het bijzonder 
voltrok tussen de heren Van der Goes van 
Naters en Oud over de vraag of de tegen
standers van het liberalisme erin geslaagd 
zijn, de grote lijnen van hun gedàchten ook 
staatsrechtelijk in de Grondwet neer te leg
gen, zoals dat eenmaal door Thorbecke en 
Cort van der Linden is geschied. 

Op grond van zijn opvaHingen over de 
geestelijke vrijheid sprak prof. Oud zich 
tevens uit vóór opheffing van het processie
verbod, binnen de grenzen van de openbare 
orde. 

bepleit en . . . het was geschied ! Er was gekomen 
een werkelijk premierschap in Nederland. Het' was 
bepleit en . . . het was geschied ! 

Verder was er gekomen (bepleit en geschied !) 
een Ministerie van Algemene Zaken. Wij zijn ge
komen tot het erkennen van "planning" in onze 
Staat, het vooruitzien en de lijn uitstippelen, als 
methode van beleid. En· zo ging het door: organisatie 
der ruimtelijke ordening, het instellen van nieuwe 
organen met verordenende bevoegdheid, departe
mentaal georganiseerde vaste Kamercommissies, acti
vering van het enquêterecht van de Kamer, intensi
vering van het vragenrecht. 

\X'ij weten niet, of onze lezers erg onder de indruk 
zijn van deze opsomming, waarop bovendien nog 
wel wat zou zijn af te dingen. 

In ieder geval, de Kamer was dat geenszins en de 
heer Oud allerminst. Daar komt bij, dat de wijze van 
optreden van de heer Van der Goes van Naters al
tijd prikkelend op de Kamer werkt. We geloven 
stellig, dat hij het niet zó er& meent, maar zijn na.-

drukkelijke manier van spreken maakt de indruk van 
een tot verzet oproepende pedanterie. 

En niet alleen tot verzet, maar ook tot fijne spot. 

* * * 

Die spot bleef dan ook niet uit. Dr. Bruins Slot 
(A.R.) merkte op, dat,t1:oen hij de heer Van 

der Goes beluisterde, hem een grapje inviel, dat hem 
een van zijn r.k. vrienden eens vertelde. Aan de let
ters, die achter verschillende ordes van paters staan, 
zo vertelde hem die vriend, kan een verschillende 
uitleg worden gegeven en zo vertelde deze hem, dat 
aan de letters C.S.S.R. van de pat~rs-Redemptoristen 
de betekenis kan worden gegeven van "Canonieren 
Sich Selbst Rücksichtlos". De rede van de heer Van 
der Goes deed hem hieraan enigermate denken ! 

En de heer Oud ? Die deelde onder grote vrolijk
heid van de Kamer mee, dat een van de geachte af
gevaardigden tegenover hem onder vier ogen de op
merking had gemaakt, dat de heer Van der Goes van 
Naters hem deed denken aan Cantecleer, die dacht, 
dat de zon opging, omdat hij kraaide ! · 

I 

De heer Oud betoogde echter met fijne spot, dat 
hij dat zelf véél te onvriendelijk vond. Van een Ka
merlid of een minister Oud zal, zo verzekerde de 
heer Van der Goes van Naters - en dat is verdrie
tig voor mij, zo zei de heer Oud - over enkele tien
tallen jaren niemand meer iets weten. Ten aanzien 
van de historieschrijver Oud zal het echter anders 
gesteld zijn. Ik ben de geachte afgevaardigde dank
baar, dat hij J?ij althans d i e plaats nog wil geven. 

"Van een Kamerlid of een minister Oud zal men 
dus niet meer horen. Maar, evenals in de geschiede- · 
nis Thorbecke geboekt staat als de grote hervormer 
van 1848, zo zal boven de hervormingen van na de 
tweede wereldoorlog in guld.en letters staan de naam 
van de heer Van der Goes van Naters, geen lid van. 
het Kabinet, maar wie.ns geest het is geweest, die al 
dit hervormingswerk heeft geïnspireerd. 

"Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat ik, wat ik 
de heer Van der Goes van Naters in november heb 
tekort gedaan, n_u vanmiddag heb goedgemaakt". 

* * * 
• zulk een parlementair steekspel, scherp en pun

tig en toch alle grofheid vermijdend, is altijd 
weer een genot voor de toehoorder. 

Keren wij thans weer tot de eigenlijke algemene 
beschouwingen over de Grondwetsherziening terug. 

De heer Oud had die algemene beschouwingen 
eigenlijk al in november gehouden en herinnerde nu 
slechts nog eens aan zijn ernstige bezwaren tegen 
het telkens om de vier jaar incidenteel kleine wijzi
gingen brengen in de Grondwet. 

Het feit lag er nu echter eenmaal, dat' men weer 
met een herziening was gekomen en dan komt van
zelf de vraag op, niet alleen van wat er wel, maar 
óók van wat er niet in zulk een herziening is be
grepen. 

Mr. De Graaf (K.V.P.), de eerste woordvoerder 
bij deze algemene beschouwingen, had dat reeds ge
daan en de heer Oud volgde dit voorbeeld, daarbij 
ten dele reagerend op diens opmerkingen. 

Een dier ter sprake gebrachte onderwerpen vorm· 
de het processievcrbod. De heer Oud kon best be
grijpen, dat het Kabinet niet met een nieuwe rege
ling was gekomen. Daarover wordt immers niet een
stemmig gedacht, waarschijnlijk óók niet binnen de 
kring van het Kabinet. 

De weinige eenstemmigheid op dit punt bleek ook 
uit het rapport van de staatscommissie en de minder
heidsnota's. 

De heer Oud nu deelde mede: Ik sta ten aanzien 
van het processieverbod op precies hetzelfde stand
punt, dat ik verleden jaar heb ingenomen toen het 
ging over de crematie. Alleen is het nu zo, dat de-

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 



Flitsen van. Het Binnenhof (I) men aandragen met de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid der ministers. 

.. Inleidend artikel"' in de Grondwet? • Theoretlsl!!he formule, 
dje daar niet in thuis hoort • Geen beperking van de drukpers
vriiheid! • Rèvolutionaire volksvertegenwoordigers • Prof. Ger
b:randy en strafrechteliike ministeriële verantwoordeliikheid • 
Moest zelf de Grondwet meermalen buiten toepassing laten. 

Prof. Gerbrandy had, op de hem eigen 
wijze - half schertsend en half in ernst 
- gezegd: In augustus 1954, hebben drie 
ministers een protocol tot ontbinding van 
de Unie' geparafeerd. Wanneer, zo zei hij 
tot minister Beel, u zich niet vrij kunt 
pleiten, moet .u naar mijn mei:ling verhui
zen van het Torentje aan het Binnenhof 
naar "een flat in de Casuariestraat" (de 
straat, waar, in Den Haag, het Huis van 
Bewaring staat). 

I n aansluiting aan hetgeen wij in het 
hoofdartikel reeds schreven over 

de algem~ne beschouwingen, welke de 
eigenlijke behandeling der Grondwets
herziening-ontwerpen voorafginge1;1, moe
ten wij nog één belangrijk punt verrp.el
den. 

Het betreft de kwestie van het z.g. ,.In
leidende artikel'' in de Grondwet. Dat 
iiÎ.leidende artikel is in de staatscommis
sie aanbevolen in een minderheidsnota, 
onder«!kend door prof. Romme en een 
aan'tal andere leden van de Kamer (anti
revolutionairen en christelijk-histori
schen) en ook .enige niet-leden. Daarbij 
-werd voorgesteld, zulk een artikel te 
doen luiden: "Het Staatsbestel van het 
Koninkrijk wordt gedragen door de er
kenning van God als schepper en bron 
van het recht". 

Prof. Oud begreep best, dat van de zij
tie van het Kabinet in deze samenstelling 
een dergelijk voorstel niet was gekomen, 
maar die samenstelling kan . veranderen. 

En daarom stelde hij er prijs op te 
zeggen, dat hij bepaaldelijk van oordeel 
was, dat afgezien van de vraag hoe men 
over deze formulering op zichzelf denkt, 
de Grondwet zeer bepaald niet de plaats 
is voor een dergelijke theoretische uit
spraak. 

Dr. Bruins Slot (A.R.) merkte in dit 
Kamerdebat op, dat de Staatsgemeen
scl~ap als totaliteit toch wel een 
bepaalde opvatting naar voren mag bren
gen. 

Prof. Oud stelde hier bij de replieken 
tegenover, dat hij de vraag, hoe men 
staat tegenover God als bron van het 
recht, niet kan zien als de opvatting van 
een Staatsgemeenschap. Hoe belangrijk 
een 'Staàtsgemeenschap ook is, zij is ten
slotte onpersoonlijk. De vraag, hoe men 
ltaat tegenover God, is een vraag van 
het individuele geweten, van de indivi
tluele geloofsovertuiging of hoe men het 
lloemen wil. 

Nu wist de heer Oud natuurlijk wel, 
dat tal van beslissingen bij meerderheid 
van stemmen worden genomen, maar hij 
was van oordeel, dat dit zeker niet moet 
geschieden bij een vraag van grote gods
dienstige, wijsgerige of principiële bete
kenis, die geen enkel praktisch gevolg 
heeft. 

Hij had dan ook gesproken van een 
theoretische formule, omdat wij naar zijn 
mening niet op de goede weg zijn, als wij 
met meerderheid van stemmen een be
paalde geloofsovertuiging in de Grond
wet gaan neerleggen, die door een zeer 
groot aantal van onze medeburgers niet 
wordt gedeeld. 

Dit is naar zijn mening in strijd met 
de geestelijke vrijheid, waarbij het van 
dezelfde betekenis is of slechts een klein 
aantal van onze medeburgers dan wel 
een groot aantal van hen zich in hun 
geestelijke vrijheid aangetast voelt. 

Andere punten van belang, door mr. 
De Graaf (K.V.P.) ter regeling be

pleit, waarop de heer Oud reageerde, 
vormden de drukpersvrijheid en de 
kwestie van de revolutionaire volksver
tegenwoordigers. 

Wat de drukpersvrijheid betreft, ver
wees de heer Oud naar wat hij vier jaar 
geleden bij de algemene beschouwingen 

. over de wenselijkheid van Grondwets
herziening had gezegd, n.l. dat het ver
standig is om aan het voorschrift van de 
drukpersvrijheid niet te raken en met 
name om geen bepalingen op te nemen, 
als in het rapport van de Staatscommis
sie zijn voorgesteld, zoals de mogelijk
heid van een verbod van een bepaalde 
uitgave. Onze fractievoorzitter wilde 
daar, nu er (gelukkig) geen Regerings
voorstel op dit punt was, niet verder op 

ingaan. Maar hij wilde toCh nadrukkelijk 
vastleggen, dat hij te dien aanzien nog 
op hetzelfde standpunt stond als vier jaar 
geleden. 

Bovendien echter kwam hij nog eens 
terloops herinneren aan de akte van be
schuldiging, die hij in 1948 met acht an
deren (toen hij nog geen lid van de Ka
mer was), aan de Kamer had gezonden 
met het verzoek, de procureur-generaal 
bij de Hoge Raad op te dragen, een straf
vervolging tegen enige bij de Indonesi
sche kwestie betrokken ministers, onder 
wie de toenmalige minister-president dr. 
Beel, in te stellen. 

Dan is er nog de kwestie van de z.g. 
,.revolutionaire volksvertegenwoordigers". 
Vier jaar geleden was er een motie· ge
weest van· de heer Romme, waarin de 
Regering - werd gevraagd om het pro
bleem van de revolutionaire volksverte
genwoordigers nader te bezien. De heer 
Oud had er toen geen bezwaar tegen ge
had om aan die motie zijn stem te geven, 
omdat hier eenvoudig de vraag werd ge
steld om het •probleem in zijn algemee~ 
beid te bezien. 

Aan dat verzoek heeft de Kamer niet 
voldaan, maar prof. Gerbrandy meende, 
daaraan nog eens te moeten herinneren. 

In een scherp, principieel, staatsrechte
lijk betoog, dat niettemin alle égards te
genover de oud-minister-president van 
OllS Oorlogskabinet bewaarde, heeft de 
heer Oud de heer Gerbrandy uitgeno
digd, daar nu eens mee op te houden. 

Hij had echter wèl aanstonds bij dat 
debat gezegd, dat hij zeer principieel be
zwaar zou hebben tegen het introduceren 
'\fan de mogelijkheid om revolutionaire 
volksvertegenwoordigers van hun lid
maatschap vervallen te verklaren, omdat 
hij geloofde, dat wij OIUI daarmede op 
een gevaarlijke weg zouden begeven. 

Wij hebben, zo zei de heer Oud, alle
maal grote bewondering voor de geachte 
afgevaardigde voor zijn optreden, in de 
tijd, dat hij minister-president van de 
Regering in ballingschap was. Deze ach
ting verdwijnt bij mij niet, ook al rijdt 
de geachte afgevaardigde staatsrechtelijk 
een scheve schaats. 

• • • 
Tenslotte willen we, in dit kader, nog 

vermelden de filippica, welke prof .. 
Oud tot prof. Gerbrandy (A.R.i richtte 
naar aanleiding van diens opnieuw ko-

Hoe scheef die schaats was, tconde de 
heer Oud overduidelijk aan. Het Kabi
net, dat vóór 1948 aan het bewind was. 
heeft de Gr0'11dwet geschonden, ze- is de 
beschuldiging van prof. eerbrandy en 
daarom hoort o.a. minister Beel "in de 
gevangenis" thuis. Daarop kwam het 
toch neer. 

• 

Nu moet men, zo . waarschuwde de 
heer Oud, bij het vaststellen van schen
dingen van de Grondwet om te begin
nen altijd erg voorzichtig zijn en zich af
vragen, waarom de Grondwet wordt ge
schonden. Als er een opzettelijke schen
ding is van de Grondwet, die helemaal 
niet nodig is, dan maakt een minister, 
die dat doet, zich schuldig aan een stMf
baar feit. 

PROF. GERBRANDY 
...... verhuizen ..... . 

Er vinden echter ook wel eens schen
dingen plaats, die eigenlijk geen Grond-

DEZE BURGER 
anoniem als steecis en bescheiden als immer, zat - eenzaam als altijd -
helemaal achter in de Leidse zaal gedurende de oer-opvoering van ons 
oer-cabaret, temidden van burgeressen en burgers, die allemaal plezier 
hadden in de vijf mensen op het toneel, proloog-zegger Van Riel inbegrepen. 

Ik kende, behalve de grote mannen aan het tafeltje helemaal vooráán, 
met de witte kuif van hij is Oud maar hij blijft jong boven allen uit, maar 
twee van alle mensen persóónlijk. Een raadsheer in het Hof en een oud
bakker aan de Breestraat. 

Dat vond ik nogal typerend voor onze partij, die langzamerhand een 
echte V o Ik spart ij geworden. is. In den beginne, hij onze geboorte, was 
die naam meer. wens dan werkelijkheid: wij beoogden Volkspartij te zijn, 
doch "wij waren het nog in genen dele; maar nu zijn wij een goed eind· op 
weg. Toen ik de zaal aandachtig bekeek, tussen de raadsheer en de bakker, 
werd dit mij wel zeer duidelijk. 

Toen deze burger nog een burgertie was en lid van de· ·voor-oorlogse 
liberaliteit-in-partijvorm, heeft hij een auditorium van zulke samenstelling, 
als deze Leidse avond te zien gal, nooit aanschouwd. Met uw permissie, 
en zonder ook maar iets onaardigs van die voor-oorlogse liberale zalen te 
zeggen: er waren daar toen iets te veel heren met hoge hoorden en knoop
jesbottines en damesmet gespjes. Wij waren toen geen volkspartij, doch de 
partij van één, overigens uiterst eerbare, laag d~s volks. 

Dat is nu helemaal anders geworden. Ge ziet dat op onze jaarlijkse ver
gadering; ge zaagt dat, duidelijker en verheugender nog, op onze grote 
liberale dag in Scheveningen en nu, in intiemer verhouding, in die zaal in 
Leiden, was het óók weer heel duidelijk en heel zich-tbaar, dat wij zijn 
doorgedrongen tot, wat men noemt, brede lagen des volks. Dit is een 
bizonder verheugend teken. · 

Maar het kan (en het moet) ongetwijfeld nog breder en nog dieper. 
Wij zijn een goed eind op de goede weg. 
Dat was een van de vele prettige ervaringen-in-Leiden van 
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PROF. OUD 
-·· .. tegenargumenten .••• _ 

wetsschendingen zijn, omdat de Regering 
door de loop der gebeurtenissen in de 
onmogelijkheid verkeert om de Grond
wet te handhaven. Daar weet, zo merkte 
de heer Oud op, de gea,chte afgevaardig. 
de de heer Gerbrandy van mee te pra
ten. In de tijd, dat deze minister-presi
dent in Londen was, heeft hij herhaalde
lijk de Grondwet - de heer Oud zau 
niet zeggen: geschonden - maar: niet 
in acht genomen. · 

Hij heeft soldaten opgeroepen. die bÖ 
volgens de Grondwet niet had moge, op
roepen en hij heeft allerlei andere he
sluiten uitgevaardigd, die tegen de 
Grondwet ingingen. 

••• 
Men kan zelfs, naar de heer Oud 

fijntjes in herinnering bracht, ook 
wel eens de vraag stellen, of men met 
gebruilkmaking van die nood met wel
eens verder is gegaan dan noodzakelijk 
was. Daar in Engeland is bijvoorbeeld, 
mede onder verantwoordelijkheid van de 
heer Gerbrandy een nieuw Politiebesluit 
gemaakt, waarbij de hele· NederlandDe 
wetgeving op het stuk van de politie op
zij ,werd g_ezet en ten aanzien waarvan 
men zich ernstig de vraag moet stellen 
of het oorlogsnoodzaak was, dat het Ka
binet, waarvan de heer Gerbrandy deel 
uitmaakte, de verantwoordelijkheid ging 
dragen voor een dergelijk beslui~ 

Niemand, zo zei de heer Oud, heeft 
gezegd: de heer Get.brandy moet de ge
vangenis in, maar dan moet hij ook te
genover anderen voorzichtig zijn. 

En wat nu de beschuldiging aan het 
adres van de Kabinet-Beel van 1946-'48 
betreft, het gaat hier om een zaak van 
b e 1 ei d. Het kabinet, dat tot 194'3 aan 
het bewind was, heeft zo zei de heer Oud 
nadrukkelijlk, op het punt van Indonesië 
een beleid gevoerd, waarmee ik het óók 
niet eens was en dat ik op verschillende 
punten heb gekritiseerd. maar het ging 
daarbij louter en alleen om de beleids
vraag. 

Hoe kon de heer Gerbrandy destijds 
aan de Kamer vragen, het Kabinet in 
staat van beschuldiging te stelle!l, waar
aan de Kamer in meerderheid haar ver
trouwen was. blijven schenken? 

Wanneer de Kamer van oordeel was, 
dat de Regering de Grondwet :lodeloo3 
geschonden had, omdat de omstandig
heden daartoe·niet dwongen, dan zou de 
meerderheid van de Kamer in haar plicht 
:::ijn tekort geschoten, wanneer zij het 
Kabinet het vertrouwen niet zou hebben 
opgezegd. , 

U moet zich, zo riep de heer Oud uit, 
de figuur eens voorstellen van een Ka
mermeerderheid, die het Kabinet het 
vertrouwen niet zou hebben opgezegd en 
daarna zou zeggen: nu gaan wij een 
strafvervolging tegen het Kabinet aan
hangig maken. De heer Gerbrandy moet 
zelf toc)l wel gevoelen, dat dit staats
rechtelijk een volkomen onmogelijk fi
guur is. 

Later heeft de heer Oud er zeer te
recht zijn teleurstelling over uitgespro
ken, dat de heer Gerbrandy in dieus re
pliek op de eigenlijke tegenargumenten 
van. de heer Oud in het geheel niet ls 
ingegaan . 

(Vervolg van pag. 1) mij geen reden kan zijn, aan de katholieken de vrij
heid n i e t te geven. En daarom zou het voor hem 
geen bezwaar zijn geweest, wanneer de Regering ook 
het processieverbod in de herziening had betrokken. 

opereren met getallen bij vragen van geestelijke vrij-

genen, voor wier rechten ik bij deze gelegenheid 
wens op te komen, de vertegenwoordigers van de 
Katholieke Volkspartij, bij die gelegenheid ten aan" 
zien van het probleem van de· geestelijke vrijheid 
tegenover mij stonden en niet datzelfde gevoelen had
den voor de geestelijke vrijheid voor voorstanders 
v~n de crematie als ik heb, als het gaat om een zaak, 
d1e de rooms-katholieken, volkomen begrijpelijk, zo
zeer ter harte gaat: de vraag van het processieverbod. 

Het spreekt vanzelf, zo betoogde de heer Oud 
verder, dat al hebben d~ katholieken toen de vrijheid 
aan de andersdenkenden niet willen. geven,· het voor 

De heer Oud herinnerde daarbij aan de minder
heidsnota van de Staatscommissie, van een aantal 
leden uit de protestants-christelijke groepen, welke 
wenste, dat de godsdienstoefeningen buiten gebou
wen en besloten plaatsen slechts toegestaan zouden 
worden aan een kerkgenootschap, dat tenminste twee 
derden van de bevolking zou omvatten. 

Een dergelijke eis nu achtte de heer Oud volko
men in strijd met de g.eestelijke vtijheid. Tegen bet 

heid had hij ernstig bezwaar. -

Dr. Beuins Slot had hem tegengeworpen, dat men 
óók moest denken aan de geestelijke vrijheid van 
anderèn dan katholieken, welke daarbij is betrokken. 
De heer Oud was het daarmede volkomen eens; 
daarom ook wil men de regel stellen, dat de proces
sievrijheid zou moeten zijn: binnen de grenzen van 
de openbare orde; dat wil zeggen de openbare orde 
als: de orde volgens de normen der algemene be
schaving. 

Er was nog een enkel ander belangrijk punt; daar
voor verwijzen we naar de "Flitsen". 



Flitsen van Het BinTJ,enhof (11) 

De ontwerpen tot Grondwetsheniening • Grotere vrijheid voor 
de provinciale besturen • Niet provinciaal ingedeelde gemeenten 
• Het probleem van de grote-stadsgemeenten • Pensioenen 'n 
schadeloosstellingen der -Kamerleden • Amendementen-Oud aan· 
vaard of overgenomen • Rijkswet en landswet. 

Na alle meer principiële zaken, wel
ke bij de Grondwetsherziening 

aan de orde kwamen, in het hOQfdartikel 
en de voorgaande ,,Flits" te hebben be- · 
licht zullen we ons ten aanzien van de 
eonci:ete ontwerpen voornamelijk tot het 
vermelden van de feiten móeten beper
ken. 

Met de eerste twee ontwerpen ging 
bet vrij gemakkelijk. Zij werden beide 
z.h.s. en met algemene stemmen aan
vaard. 

Het eerste ontwerp bracht enige wij
zigingen in de Grondwet met betrekking 
tot de provincies, aan wie een wat gro
tere vrijheid werd verleend en het ande
re had de bedoeling, een additioneel ar• 
tikel te doen opnemen met het oog op 
de regeling van het toezicht op de ge
meenten in de nieuw ingepolderde,.nog 
niet provinciaal ingedeelde gebieden. 

De bepaling, dat de leden van de Pro
vinciale Staten voor vier jaar worden 
gekozen, ·gaat er - wanneer de Grond
wetsherziening eenmaal een feit is ge
worden - thans 'Uit. De zittingsduur zal 
nu bij de gewone wet (de' toekomstige 
nieuwe Provinciewet) worden geregeld, 
zodat het mogelijk zal zijn te voorko.;, 
men, dat in eenzelfde jaar verkiezingen 
zouden vallen voor Provinciale Staten, 
gemeenteraden en Tweede Kamer. 

Het eedsformulier zal ook in de wet 
worden opgenomen, de beperking van 
het aantal zittingen vervalt, de bepaling 
wordt geschrapt, waarbij de Commissaris 
der Koningin wordt belast met het toe
zicht op de verrichtingen der Staten en 
tenslotte vervalt de algemene eis (in be· 
paalde gevallen kan zij blijven bestaan) 
van koninklijke goedkeuring voor de 
verordeningen van Provinciale Staten. 

Prof. Ouli verklaarde zich voorstandet: 
van een grotere vrijheid voor de pro
vinciale besturen omdat hij een voof
atander is van décentralisatie. Dat. moet 
dan evenwel betekenen, dat een deel 
f.ln dè Rijkstaak door de provinciale be~ 
sfuren wordt verricht. Zij _moeten. zich 
riatuurlijk · geen bevoegdheden van de 
g~meentebesturen gaan aantrekken, 
want dan zou dat geen decentralisatie, 
maar _juist meer centralisatie betekenen! 

PROF. BEEL 
..•.. .Jdeine nederlaag .••• _ 

tendeels aan de gewone wetgever <met 
twee-derden) op te dragen. Hij vond het 
n.l. erg onelegant, dat in de Grondwet 
nog steeds een jaren geleden vastgestel
de en dus veel lagere schadeloosstelling 
blijft genoemd en dat de wet daar dan 
belangrijk van afwijkt. 

Bovendien is in de schadeloosstelling 
tegenwoordig een bijzonder kostenele
ment geïntroduceerd, waardoor de rege
ling eigenlijk niet meer met de Grond
wet klopt. Deze laat tot nu toe immers 
alleen maar vergoeding van "reiskosten" 
toe. 

Om dit alles beter te kunnen regelen, 
diende prof. Oud een amendement ÏDr 

:.lllilllllil 

---"""' -----

dat tot strekking had, in de Grondwet 
alleen vast te leggen, dat de leden "\'01-
gens regels door de wet te stellen. een 
schadeloosstelling en een vergoeding 
voor kosten genieten, welke uit de ver
vulling der betrekking voortvloeien. 

Minister Beel ontwikkelde eerst wel 
enige bezwaren tegen dit amendement, 
maar toen het van vele zijden bleek te 
worden -gesteund, liet hij de beslissing 
toch aan de Kamer over. 

Het amendement-Oud werd toen aan
genomen met 45 tegen 23 stemmen. 
Tegen stemden alleen dé aanwezig K.V. 
P.-ers, met uitzondering van de heer 
Groen en voorzitter dr. Kortenhorst, die 
voor stemden. 

* 

Het herzieningsvoorstel tot wijziging 
van de bepaling betreffende àe 

kostenvergoeding voor de leden van de 
Eerste Kamer wil door een nieuwe re
dactie de beperking tot vergoeding van 
"reis. en verblijfkosten" voor deze leden 
vervangen door een "volgens regels door 
de wet te stellen vèrgoeding van kosten, 
welke uit de vervulling van de betrek
king voortvloeien". 

Een hierop door de heer Oud inge
diend amendement om buiten twijfel te 
stellen, dat ook voor de aanneming van 
een voorstel tot wijziging of intrekking 
van deze wet de gekwalificeerde meer
derheid van twee derden te eisen, nam 
minister Beel over. 

Bij de twee volgende ontwerpen be
zorgden minister Beels geestverwanten 
hem een nederlaagje in een overigens 
betrekkelijk slechts formele kwestie. 

Voorgesteld werd de schrapping van 

MR. DE GRAAF 
- .... principiële bezwaren ..•• -

1111111111 a.: 
= --
= Voor' het ov~rige moest men .zich niet 

al te veel van deze wijzigingen voorstel
len, want o.a. ten aanzien van de ver
gadervrijheid was er in de loop van de 
jaren in de praktijk al vanzelf meer - presenteert = ~ijheid geschapen. · 
·: De heer Oud wilde er zich wel bij 
neerleggen, dat de wetgever de bevoegd-
4eid krijgt, gemeenten in nieuw ingepol
llerd gebied voorlopig buiten het pro
vinciale verband te houden. Bezwaren 
zag hij echter wel, o.a. dat aldus de in
gezetenen geen provinciaal kiesrecht 
uitoefenen en dus ook niet meedoen aan 
de indirecte verkiezing van de Eerste 
Kamer. Wanneer er een wetsontwerp 
aan de orde komt in déze zin, zal men 
de zaak dus nog wel eens goed moeten 
~kijken. 
·Veel belangrijker àan het probleem 

van de ,,Zuiderzeegemeenten" achtte de 
heer Oud echter dat van de grootste ge
meenten 'en de door mr. Beernink (C.H.) 
opgeworpen vraag of niet moet worden 
overwogen over te gaan tot het Engelse 
systeem, waarbij de grootste stadsge
meenten tevens provincies zijn. 

-
----
-=· -----
--

= 

--

ALEXANDER POLA 
= = = ------
--

verdere medewerkenden: --
Dinl de Neef. Rob van Reljn 

Wouter Denijs 

= 
--= 
--

B ij het ontwerp betreffende de pen
sioenen der Kamerleden werd de 

regeling daarvan geheel naar de "ge .. 
wone wet" overgebracht en werd tevens 
de mogelijkheid geopend tot toekenning 
van een bij aftreden ingaande tijdelijke 
uitkering. Dat zal dan echter een z.g. 
"twee-derden wet" moeten zijn. 

- VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE --
De bedoeling is, aldus mogelijk te ma

ken wat de commissie-Van Poelje heeft 
voorgesteld: in plaats van het thans da
delijk ingaande pensioen een tegen een 
bepaalde leeftijd in te gaan pensioen 
(z.g. "uitgesteld pensioen") en dit ten 
bedrage van 'n bepaald percentage en van 
het aantal jaren lidmaatschap. En in on
middellijk verband met dit denkbeeld 
van een uitgesteld pensioen staat het 
voorstel der commissie tot toekenning 
van een overbruggende, aflopende uit
kering aan aftredende "leden. Zij, die al 
een pensioen hebben, krijgen bij over
gangsmaatregel èen optie en kunnen kie
zen tussen de oude of de nieuwe rege
ling. 

-
= --= ---
--
--

Eonneloord 9· Maart 
Zuidhom ........ 10 Maart 
Nieuwerkerk 
a.d •. IJsset . . . . . . 13 Maart 
Tiel . . . . . . . . . . . . . . . 14 Maart 
Gouda . . . . . . . . . . . 16 Maart 
·Alkmaar 17 Maart 
Rijswijk . . . . . . . . . 19 Maart 
Steenwijk 21 Maart 
Emmen . . . . . . . . . 24 Maart 
Zeist .............. 5 April 
Haarlem 10 April 
Zutphen 11 April 
Koog a. d. Zaan 12 April 

Arnhem . . . . . . . . . 18 April 
Bilthoven 20 April 
Groningen . . . . . . 23 April 
Culemborg . . . . . . 24 April 
Oostvoome 25 April 
Eindhoven 27 April 
Utrecht . . . . . . . . . 8 Mei 
Den Haag . . . . . . 9 Mei 
Breda . . . . . . . . . . . . 15 Mei 
Almelo 17 Mei 
Alphen a.d. Rijn 24 Mei 
Den Haag . . . . . . 29 Mei 
Gorinchem . . . . . . 30 Mei 

----
--
----

------
De heer Oud wist hierbij dit succes 

te behalen, dat hij erin slaagde, ook de - -
regeling vari de schadeloosstelling gro- ::11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I lil r: 
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Op zeer gunstige voorwaarden 
1e Hypotheek vanaf 3*% 

en voor de boerderijen 
vanaf 314% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenheimseweg 31 GOOR 
tel K 5470-816 b.g.g. 896 

de artikelen 198 en 199 van de Groncl
wet en wijziging in verschillende Grond
wetsartikelen van de term "zee- en land• 
macht" in nll:rijgsmacht", waarin daa 
óók de in deze tijd zich ontwikkeld 
hebbende luchtmacht is begrepen. ' 

Niemand had tegen de materiële in
houd bezwaar, maar twee gevallen m. 
een dier ontwerpen betroffen niet het 
Koninkrijk in zijn geheel, doch alleen 
Nederland. Mr. De Graaf (K.V:P.) ha<Î 
nu principiële bezwaren, dat ook die 
twee wijzigingen in een ,,Rijkswet" wa
ren opgenomen in plaats van in eea 
"landswet". 

Formeel had hij gelijk maar de heer 
Oud was het met minister Beel een~o 
dat hetgeen de Regering had gedaa~ 
wel het meest Rraktische was en dat 
heus geen vrees , behoefde te bestaan, 
dat we ons op een gegeven ogenblik 
met de landswetten van Suriname of de 
Ned. Antillen zouden gaan bemoeiea. 
Dan zouden de vertegenwoordigers van 
deze gebiedsdelen vanzelf wel bezwaar 
maken en zou dit zeker niet worden 
doorgezet. 

De heer De Graaf echter hieid vol en 
zo werd de wijziging van artikel 90 van 
de Grondwet verworpen met 38 tegea 
31 stemmen. Tegen stemden de lt. V P., 
de A.R.. de C.H. en prof. Lemaire (on
afb. kath.). Voor stemden de P.v.d.A., 
de V.V.D. en de C.P.N. 

Minister Beel zal nu dus nog met een 
nieuw (gesplitst) ontwerPje op dit punt 
moeten komen. · 

De bespreking van de overige bli!r-
zieningsontwerpen zullen we tot de vol
gende keer moeten laten. 

Cornelissen kriJgt· 
l •• k' ge V • 

De wet beperking cadeau
•teûel in de praktjjlc 

Op 1 maart j.l. is de wet beperking 
cadeaustelsel in werking getreden. Uit 
hetgeen in de afgelopen maanden met 
betrekking tot de cadeaugeverij viel waar, 
te nemen blijkt duidelijk, dat er niet de 
minste reden bestaat om over de nieuwe 
wet te juichen. 

Tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer heeft onze woordvoerder, de heer 
Cornelissen, betoogd, dat deze wet slechts' 
half werk zou betekenen; in de eerste' 
plaats. omdat zij zich slechts tot de 
branche-vreemde toegiften beperkt en de 
branche-eigen cadeaus ongemoeid laát. 
maar vooral omdat het kortingstelsel -
een variant op het cadeaustelsel - en de 
toegiften in geld of diensten met de 
daaraan verbonden bonnen, zegels e. d. 
buiten schot zijn gelaten. 

Bovendien heeft prof. Molenaar in de 
Eerste Kamer de juridische ·aanvecht
bare omschrijvingen en vage begrips
bepalingen gehekeld. Hij voorspelde 
staatssecretaris Veldkamp weinig plezier 
van deze halfslachtige regeling, doch· 
deze bleef optimistisch. 

Naar ·mate_ de datum van inwerking
treding naderde hebben de cadeaugeven
de ,producenten hun activiteiten ve-r
groot. Blijkbaar hebben hun juristen al 
verschillende mazen in het net ontdekt 
en zo kan men at' verschillende overscha• 
kelingen op andere methoden opmerken. 

Men gaat bijvoorbeeld waardezegels 
toegeven, welke op een spaarkaart kun
nen worden geplakt. Is deze vol, dan kan 
de houder voor het totaalbedrag ook bij 
een bepaalde leverancier in een andere 
branche waarmede de cadeaugever een 
afspraak heeft gemaakt, goederen van 
hogere waarde betrekken. Langs. deze 
omweg zou·men dus 'toch branchevreem
de artikelen kunnen d oen toegeven. Of
deze ontduiking zich verdraagt met de 
nieuwe wettelijke voorschriften, zal 
uiteraard de rechter moeten uitmaken, 
maar het verschijnsel is niettemi11 frap-
pant. . 

Wij voorzien; dat deze overschakehng 
naar wat volgens de wet nog straffeloos 
kan geschieden en vooral naar het kor
tingstelsel steeds meer zal toenemen. 

Cornelissen krijgt gelij•k! Maar hij zal 
zich daarover wel niet verheugen. 

v.d. L. 
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Dát. cabaret-van-ons 
IS GOED 

.,Toen Roodkapje de wolf tegenkwam, zei zij héé1 beleefd en overduidelijk! 
"Dag, meneer, de wolf" en meneer de woLf zei: "Dag, Roodkapje, noem mij 
maa·r Sam." 

Dat was een van de. goede grapjes, die Alexander Pola, een veelzijdig man 
en vooral: een gevat man, ten beste gaf bij de ee1·ste voorstelling van ons 
Cabaret, de eerste voorstelling die geschiedde in de helemaal-volle zaal van 
De Burcht in Leiden. · · 

In diezelfde zaal had (naar hij wee
moedig opmerkte) mr. H. van Riel 
kleine eet-herinneringen liggen; als 
groen-onder-de-groenen van h\)t Leidse 
Studentencorps, werd hij daar iedere 
av"nd, kaal van hoofd en pril van ja
ren, gevoederd. Niemand kon toen in dit 
jongè spring-in-'t-veldje de latere, zo

. zeer bekwame en welsprekende, onder-

Foto's van boven naar beneden: 

1. Dini de Neef: ,.Ik ben lid!" 

2. Wouter Denijs stemt ...... ! 
De piano! 

3 •. ,.Stem, stemmen,· stemming!" 
Alexander Pola in zijn conference 

voorzitter van onze V.V.D. vermoeden. 
Van die welsprekendh~id legde hij 

schone, wel-klinkende proeven af, in de 
magistrale en vooral heldere, en vooral 
diep-gevoelde, rede, waarmede hij deze 
alleraardigste avond - de tewaterlating 
van· ons cabaret - opende, ingeleid door 
de hooggeleerde afdelingsvoorzitter, pro
fessor Bötcher . 

Onder de grootmogenden, die zich 
aan het voorste tafeltje, ruim twee uur 
om Pola en zijn drie gezellen danig ver
maakten, bevonden zich mr. P. J. Oud 
en drs. H. A. Korthals,. om van wethou
der-partijsecretaris D. W. Dettmeijer 
niet te zwijgen. Diens dank-voor-'too~ge

bodene aan 't slot van het festijn ge
bracht, was geheel gerechtvaardigd. De 
volle zaal heeft daarvan door haar luid 
applaus doen blijken. 

Wat cabaret betreft, zijn wij in Ne
derland heden ten dage danig verwend. 
Wij hebben drie Wimmen en één Toon. 
Met d i e moet ge Alexander Pola niet 
vergelijken. Hij b~oefent een ander en 
eigen en voortreffelijk genre en, met 
Dini de Neef, Rob van Reijn en Wou
ter Denijs, schenkt hij u een avond van 
groot plezier op zéér ve:i'heugend peil. 

Alexander Pola is een intelligent en 
gevat man, die een vermakelijk praatje, 
een aardig liedje en een treffend paro
dietje met verve de zaal in babbelt. 
Dini is lief en in haar vak bekwaam . 

. Wouter Denijs is een van onze beste 
kleinkunst-pianisten, die óók zijn 
p ra a t je welluidend weet weg te 
geven. En Rob van Reijn zorgt voor een 
grote verrassing; hij is een ronduit
vÓortPeffelijke, met zijn stem zwijgen
de, doch met zijn gebaren zéér welsprè-

kende pantomimist ("min,cograaf" 
noemde de geestige Dettmeijer hem). 

Het is nuttig noch nodig alle, vele, 
door dit goede gezelschapje ten beste. 
gegeven liedjes, praatjes, dansjes, din
getjes, één voor één te bespreken. Het 
is voldoende te zeggen, dat zelfs voor 
een première; waavbij de plankenkoorts 
tussen de coulissen woedde, alles zo 
goed, zo vlot, zo vrolijk liep als hoog
gespannen verwachtingen wensen kon
den. 

Geen lof zonder kritiek, die zich, wat 
mij betreft, op één punt richt: er kon 
ie t s meer politiek zout over de sma-

. kelijke kost gestrooid zijn. Maar het 
vermoeden is gerechtvaardjgd, dat chef
kok Alexander, daarvoor inmiddels 
reeds heeft zorg gedragen. De dosering 
is moeilijk: de politiek mag het cabaret. 
element niet verdringen, doch andersom 
is óók niet goed. 

Gaat - mede-V.V.D.'ers - ons ca
baretje zien en beluisteren, zodra het 
bij u in de buurt komt. U zult er een 
beste avond aan beleven. 

Het was - dacht ik - een waag
stukje: partij-propa:g~da op deZe (mo
derne) wijtZe te voeren. Het is - vind 
ik - géén waagstuk ge b 1 e k e n. 

De Leijenaren, en wie deze avond hun 
gasten waren, hebben zich voortreffe
lijk vermaakt. 

ELIAS. 

Foto's van boven naar beneden: 

1. De Partijvoorzitter, Prof. Mr. P. J. 
Oud op de première van het politiek 
cabaret te Leiden. V.l.n.r.:. Frans 
Muriloff; Drs. H. A. Korthals; Prof. 
Mr. P .. J. Oud; Prof. Dr. C. J. F. 
Böttcher; D. W. Dettmeijer. 

Z. Première te Leiden. Overzicht von 
de stampvolle 2:aal . .,De Burcht". 

3. Russisch Ballet! Dini de Neef en 
Alexander Pola. 

4 .,Wie stemt er in mijn hokjeP" Rob 
van Reijn en Wouter Denijs. 

•. ..aB'I' .. .,. P.MJ. I 

r "'t Is oud, 't blijft nieuw" l 



MIDDENSTANDS~.,ORUM te 
Amsterdam behandelde 

actuele vraagstukken 
Kameruitbreiding 

of niet? 
De Kadercommissie van de afdeling 

Amsterdam heeft dezer dagen in samen
werking met de plaatselijke mididen
standscommissie m een der zalen van 
.,Bellevue" eep. bijeenkomst gehouden, 
waarm het Middenstandsforum is opge· 
treden. 

Achter de groene tafel hadden plaats 
genomen de heren W. J. de Bruijne, het 
Amsterdamse raadslid, ons Kamerlid J. 
G. H. Cornelissen, C. van der Linden, 
raadslid te Rotterdam en M. Visser, 
voorzitter van onze Arrihemse raacts· 
fractie, zoals gewoonlijk onder leiding 
van de heer F. L. van der Leeuw uit 
's-Gravenhage. 

Nadat dr. A. Spruit namens het afde
lingsbestuur een welkomstwo91"d had 
gesproken, kwamen de vragen los. Zo 
werd de mening van het forum gevraagd 
over de aanhangige uitbreiding van het 

·aantal Kamerleden. 
Alleen het zittende Kamerlid verde

digde een afwijzend standpunt, omdat de 
noodzaak niet zou :~;ijn geblekeB, doch 
alle overige leden waren van oordeel, 
dat de omvang en de ingewikkeldheid 
van het parlementaire werk en de daar
uit voortvloeiende drang naar een ze· 

- kere specialisatie, vooral voor de klei
nere fracties, uitbreiding noodzakelijlt 
maken. 

Een ~ndere vragensteller knoopte hier
aan de vraag vast, van welke partijen 
de aandrang tot uitbreiding is uitgegaan 
en of in die kringen wellicht als voor• 
naaïnste motief geldt, dat men aldus hèt 
kader op kosten van de staat kan uit
breiden. Inderdaad, zo luidde het ant
woord, bestaat de ·grootste animo bij de 
beide grote partijen, diè een vrij groot 
aantal vrijgeste1deii in haar fracties 
hebben. Daarentegen kent de V.V.D. geen 
b~roepspolitici. !>e voorzitter vond aan
leiding hulde te brengen aan onze Ka
merfracties, die, klein il). getal, kwalita
_ypf_ yj<:\chtig_. ':V~r~_I\'lv~re.n, _ _ . .. 

Het forum bleek algemeen ·van. oor• 
deel dat de gemeentelijke wetgever voi• 
doende· armslag behoort te houdgn biJ 
de nadere uitvoering van rijkswetten, 
zoals die op de winkelsluiting. De in· 
Zichten bleken echter te versebillen over 
de principiële wenselijkheid en de mate 
van ordening van het bedrijfsleven. 
· De voorzitter wees er op, dat een 
maatschappelijke orde zonder rechtsre
gelen onbestaanbaar is. 'Het beginselpro
gram der partij gaat er dan ook van uit, 
dat ook in de soc\_aal-economische sfeer 
dergelijke regelen noodzakelijk kunnen 
zijn. Het evenwichtspunt tussen vrijheid 
en gebondenheid zal naar tijd en plaats 
verschillen. . 

Dienen ook de beoefenaars van vrije 

AGENDA 
Donderdag 15 maart, 8 uur, open

bare vergadering van de afde
ling· Zeist in hotel Hermitage. 
Spreker het Kamerlid G. Rit
meester. 

Zaterdag 1'7 maart·, 2.45 uur, leden
Vfrgadering Centrale Zwolle, in 
hotel v. Gijtenbeek, Stationsplein 
Zwolle. · 

Zaterdag 1'7 ·maart, 3.30 uur, 
Centrale Den Helder, Het Gul
den· Vlies, Koorstraat 20 te Alk
maar. Spreker mr. H. van RieL 
Des ··avÓnds politieK cabaret. 

Zaterdag 1'7 maart, 2.30 uur, leden. 
vergadering Centrale Dordrecht, 
Daktuinzaal Hotel Atlanta te 
Rotterdam. 

Zaterdag 24 maart, 3.30 uur Secre
tarissen Kamercentrales te Am
sterdam. 

Donderdag 5 april, openbare bij
eenkomst van de afdeling Zeist 
in de grote toneelzaal van ,.Figi". 
Spreker mr. dr. C. Berkhouwer. 
Voorts optreden van het politiek 
cabaret. 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 april, 
Jaarlijkse Algemene Vergadering, 
Bellevue. te Amsterdam. 

Woensdag 25 april, Middenstands
. congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zate.rdag 28 april, Sprekersconfe-
rentie te 's-Gravenhage. " 

Woensdag 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te Amsterdam. 

~======·~ 

'. 
beroepen tot de middenstand te worden 
gerekend? In ons land is ·dat niet ge
bruikelijk, zoals b.v. in Zwitserland, 
doch men was van mening, dat samen
gaan vari de. middengroepen, die door 
de machtsontwikkeling van kapitaal en 
arb;eid in de verdrukking dreigen te ko
men - men denke aan de koude socia
lisatie van de volksgezondheidszorg, die 
niet alleen de academici, maar ook o.a. 
de opticiéns bedreigt - noodzakelijk zou 
zijn. 

Andere vragen betroffen de premie
lasten van de sociale verzekering van 
zelfstandigen, de grondslagen der partij
vorming, de toenemende.· kosten van de 
belastingadministratie in de onderne
ming het afkopen van de bestemming 
tot woonr\limte ten behoeve van nood" . 
zakelijke uitbreiding van bedrijfsruimte 
door storting in' een geméentelijk fonds. 

Moet de V.V.D.• een meer principiële 
politiek gaan voeren?, luidde de laatste 
vraag. Het forum verklaarde, dat de be
ginselen steeds uitgangspunt voor de 
praktische politiek moeten zijn. In ons 
land, waar geen enkele partij -het voor· 
het zeggen heeft, zal echter een aan
vaardbaar compromis dikwijls de enigP. 
weg zijn om iets te bereiken. Dat neemt 
niet weg, dat in bepaalde gevallen, zoals 
bijv. bij het crematie- en het onderwijs
debat, de zaken scherp moeten worden 
gesteld. Als minderheid in ·oppositie kan 
men dan het liberale standpunt marke
ren, maar men moet dat te pas en niet 
te onpas doen, want dan zou het effect 
verloren gaan. 

In zijn slotwoord wees de heer v. d. 
Leeuw er op, dat geen enkel!'! partij zo
veel ,.echte, actieve middenstanders'' op 
de kandidatenlijsten telt als de V.V.D. 
(drie zaten aan de tafel!), zodat de mid. 
denstand verstandig zal handelen door 
bij de komende verkiezingen aan hun 
zijn stem tl;l geven. Hij. sprak de ver
wachting uit, dat honderden Amster
damse middenstanders 1>p 25 april a.s. in 
hetzelfde gebouw het Liberale Midden
standscongres· zullen bijwonen. 

Met een dankwoord aan de forumle
den- sloot.· dr. Spruit.· de· ge;mpneerde 
bijeenkomst. i·:,.· 

AFDELINGSNIEUWS 

Middenstandsactie 
te Winschoten 

Op initiatief van de onlangs te Win· 
schoten gevormde- plaatselijke midden .. 
standscommissie zal op maandag 12 
maart a.s. te 20 uur in hotel ,.Vrijheid"; 
een middenstandsforumavond worden 
gehouden. 

Het forum zal bestaan uit de heren 
W. J. de Bruijne, lid van de gemeente
raad te Amsterdam, J. G. H. Cornèlissen. 
lid van de Tweede Kamer te Amster
dam, W. D. Janzen, lid van de gemeent"
raad te Harlingen, mr. H. S. Siebers, lid 
van de Provinciale Staten te Groningen. 
onder voorzitterschap van F. L. van der 
Leeuw, oud-directeur van de Koninkli.j,
ke Nederlandse Middenstandsbond te 
's-Gravenhage, 

Belangstellenden uit naburige afdelin
gen zijn van harte welkom! 

AfdelinCJ Bloemendaal 
hield iaarverCJaderinCJ 

Op dimderdag 23 februari .j.l.--hield c:i.e 
afdeling Bloemendaal naar jaarvergade-. 
ring. De jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester werden goedgekeurd. 

De periodiek aftredende bestuursleden, 
mej. G. W. Selle en de heren jhr. H. P. 
F. Coenen van dèn Oosterhoff, M. Hou
bolt, J. K Lanting (secr) en H. Smuling 
werden bij acclamatie herkozen. 

Na afloop van de vergadering hield 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
d•n de kostprijs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 

Copie voor deze rubrieK te senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ttraat 16, Haarlem. 

Hoe DrieberCJen het 
spreekstersprobleem oplost 

De vrouwengroep in Driebergen 
vindt ook het spreekstempro

bleem niet eenvoudig, maar weet er 
, wel wat op te vinden. . 

·In Januari sprak "daar dr. P. D. van 
Royen over .,Ghandi als hervormer 
van India". Zijn causerieën zijn altijd 
bijzonder goed e.n aantrekkelijk voor 
vele dames, zodat al bij voorbaat oo 
een goede opkomst kan worden gerê
kend. Helaas ligt het onderwerp niet 
helemaal in het politieke vlak, al be
nut de heer van Royen altijd de ge
legenheid om er iets van politiek in 
te brengen, waar dit mogelijk is. 

Maar behalve deze mannelijkE. hulp 
is er in Driebergen ook ,.self-help" en 
is dat niet je ware? 

Daar is om te beginnen mevr. L. 
Wallis de V:ries-Bijleveldt, die de 

• kadercursus, door mevr. mr. ·E.Veder
Smit tn Utrecht georganiseerd. heett 
gevolgd en blijkbaar met vrucht, want 
zij heeft een causerie gehouder. over 
de beginselprogramma's vart dl' ver
schillende partijen, volgens het ver
slag goed voorber(;lid en uitstekend l 
voorgedragen. Door lret weer was de 
opkomst minder da'n gewoonlijk,' 
maar juist door het kleine gezelschap 
kwam men meer tot onderlinge ge
dachtenwissellng·, zodat het e~n aar
dige middag was. 

Er is nog een Driebergse leerlinge 
van die kadercursus die zich op het 
slappe koord wil wagen, nl. mevr. M. 
Humme-Ammerlaan, J. van Lim
beecklaan 1, Driebergen (aan haar 
schrijven is een en ander ontleend), 
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De Ledenraads- en Algemene 
Vergadering zullen gehoude11 

worden op 7 en 8 juni op ,.De Pieter~
berg" te Oosterbeek. 

Voorstellen of suggesL:es voor te 
behandelen onderwerpen op deze 
vergadering worden gaarne vóór 25 
maart ingewacht bij mevrouw mr. E. 
Veder-Smit, Ruysdaellaan 9 Huis ter 
Heide. E. V.-S. 

······)f!········· * . * * 16 Mei 1956 * 
* * * * * V * * ·ROUWEN * 
* V * ! ERKIEZINGS : 

: DAG : 
* * * Landelijke bijeenkomst in * 
* het Minervapaviljoen te * 
* Amsterdam. * 
* * **************** 

~·--------------~----~--------J 
het Tweede Kamerlid, de heer R. Zege-

, ring Hadders, een lezing met als onder
werp: "Hoe- zien wij onze taak", èen 
boeiend betoog, waarbij hij o.a. ten op
zichte van de sociale voorzieningen, de 
vraag stelde of het bodempensioen een 
kloof of een brug zou worden tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. Verder 
besprak hij de houding van de P.v.d.A.
Kamerleden bij het tot stand komen van 
de Zondagswet en de Crematie-Wet· 
geving. 

Met zeer veel belangstelling werd zijn 
militante rede door de talrijke aanwe
zigen aangehoord en met een hartelijk 
appÏaus .besloten. 

Zwolle ontvanCJt het 
Middenstandsforum 

Op . dinsdag 13 maart a.s. komt het 
Middenstandsforum te Zwolle, waar om 
20 uur in hotel Peters, aan de Grote 
Markt, gelegenheid zal zijn tot het stel
len van vra,gen aan de heren G. W. 
Albers, lid van de Landelijke Midden
standscommissie te Deventer; J. G. H. 
Cornelissen, lid van de Tweede Kamer 
te Amsterdam; D. A. Coenradi, voorzit
ter van de ·zwolse raadsfractie en M. 
Visser, voorzitter van de Arnhemse 
raadsfractie onder lèiding van F. L. van 
der Leeuw; oud-directeur van de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstandsbond 
te 's-Gravenha.ge. 

Ook hier zijn belangstellenden uit na
burige afdelingen welkom. 

Partiivoorzitter spreekt 
te Middelharnis 

Woensdag 21 maart a.s. zal de voor
zitter der partij, prof. mr. P. J. Oud, in 
de zaal van Hotel Meijer te Middel
harnis, een grote politieke rede houden. 
Aanvang 8 uur. 

D.B. en H.B. ver9aderden 
Zaterdag 3 maart j.l. vergaderden te 

's-Gravenhage het Dagelijks Bestuur en 
het Hoofdbestuur van onze Partij. 

Besprokert werc: o.m. het ontwerp
verkiezingsmanifest, terwijl voorts de 
beschrijvingsbrief voor de op 13 en 14 
april a.s. te rumden jaarlijkse algemene 
vergadering wèrd vastgesteld. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbésturen heeft. de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een l\!iddenstands
forum zal optreden, belegd: 
Maandag 12 maart te 20 uur in hotel 
"Vrijheid" te Winschoten. 
Dinsdag 13 maart, 20 uur te Zwolle, 

in hotel Peters, Grote Markt. 
Maandag 19 maart te Gorinchem 
Woensdag 21 maart te Breukelen 
om 20 uur in hotel "Het Statenw!lpen". 
Maandag 26 maart te Heerenveen 
Maandag 9 april te Amersfoort, in hotel 
Riche, Korte Gracht 2. Aanval\g 19.45 uur. 
Maandag 7 mei te Goo.r. 
Maandag 28 mei te Middelburg 
Dinsdag 29 mei te Goes 

Deze hijeenkomsten zijn ook toegan• 
keiijk voor leden van omliggende af
delingen. 

In de maand april zijn nog beschik
baar 16 en 23. Geïnteresseerde af
delingsbesturen wordt verzocht 
zich tijdig in/verbinding te stellen 

· " · mêt" .h'ët~ Së'è'retaiià&:t 'dèl- .·· Lartde
lijke · Middenstandscommissie, Zuid
Oost Buitensingel 226a, telefoon 
017001770425 te 's-Gravenhage. 

LoCJies ter CJeleCJenheid van 
de iaarliikse AICJemene 

Ver«JaderinCJ op 13 en 14 
april a.s. te Amsterdam 
Aangezien het, mede in verband 

met het bloembollenseizoen, bij· 
zonder moeilijk is te Amsterdam 
logies te bespreken, zal de afdeling 
Amsterda;m trachten zoveel moge
lijk afgevaardigden en leden bij d€ 
leden in Amsterdam onder tP 
brengen . 

Opgaven dienen VOOR 1 APRil. 
A.S. te worden gedaan bij de hee~ 
H. J. L. Vonhoff; Adm. de Ruijter·. 
weg 2'77 te Amsterdam-West-U. 
telefoon K 20/80495. 

\.. J 



Het ~ntwerp 

nog 
,,Algemene 
eens nader 

Ouderdomswet'' 
bezien 

Drie belangrijke punten, die de aandacht vragen 
(Ingezonden) 

Naast het artikel 60 van bovenbedoeld wetsontwerp, dat ·niet alleen In de 
nummers 372, 373, 376 en 384. van ons partijorgaan, maar ook algemeen In het 
brandpunt van de belangstelling heeft gestaan - destijds is er o.a. In de hoofd;. 
redactionele kolommen van de Nieuwe Rotterdamse Courant -een voortreffelijke 
beschouwing aan gewijd - is er een ander principieel punt, dat voor dit ·onder
werp van veel algemener· betekenis -is en daarom heel wat meer aandacht ver
dient, dan er tot nu toe aangegeven is. Met een drietal voorbeelden zal ik . om 
te beginnen -de m.i. mogelijke · gevolgén van het huidige ontwerp illustreren, 

1)· Een man en vrouw, beiden 60 jaar 
oud, willén trouwen, Als zij dat doen 
wordt over 5 jaar hun ouderdomspen
si.oen i 1338. Als Zij 5 jaar in concubi
naat levend, met hun burgerlijk huwe
.ijk wachten (al of niet kerkelijk trou
wend zonder een voorafgaand burger
llj·k huwelijk), dan wordt hun pensioen 
f 1608 of wel meer dan 20 % hoger! 

2) Jansen en Pietersen, twee vakge~ 
noten, die dezelfde opleiding genoten 
en steeds evenveel verdienden, beiden 
25 jaar oud, hebben elk een inkomen 
van f 4000 per jaar. 

Jansen blijft in Nederland werken, 
hij ontwikkelt zich niet verder en 
houdt tot 'zijn 65ste jaar f 4000 inko
men. In die laatste 40 jaar betaalt hij 
dan 7 % van 40 maal f 4000 = f 11.200 
premie. .. 

Pietersen echter wil verder komen. 
Hij gaat 10 jaar naar het buitenland, 
doet er waardevolle ervaring en kennis 
op en keert als hij dus 35 jaar oud is 
naar Nederland terug. Hier verdient 
hij verder tot ~Ij 65 jaar is f 6000 per ' 
jaar; hij betaalt nog 7% van 30 maal 
f 6000 = f 12.600 premie dus 12%% 
meer dan Jansen in die laatste 40 jaar. 
Vanaf zijn 65ste :aar krijgt Pietersen 
echter 20 % mlnder pensioen dàn ·Jan--' 
sen, want er wordt over ieder van die 
10 buitenlandse jaren 2% gekort. 

3) Elia de Later en Doke Je Jong 
zijn twee collega's, die op 25-jarige leef.-: ... 
tijd ieder f 6000 per jaar verdienen. Dè 
tweeling broers Fred en Tom Trouw, 
eveneens 25 jaar oud, verdienen ook 
elk f 6000 per jaar. 

Op deze l~e,ftijd trouwen Tom en 
Doke, terwijl, zij allebei hun baan zo 
behouden, tot :hun _45ste jaar. Dit echt
paar Trouw-De Jong heeft dus die 20 
jaar lang een inkomen van f 12.000 en 
betaalt in die periode 20 maal f 420 
f 8.400 ouderdomspensioenpremie. 

Elia en Fred huwen pas als zij 45 
zijn. Ook zij verdienen in die 20 jaar 
elk f -6000 per jaar, maar daarvan 
wordt door hen in totaal f 16.800 pre
mie betaald. 

De echtgenoten Trouw-De Later 
_hebben zodoende als zij 65 jaar zijn 
samen liefst f 8.400 meer premie be
taald dan het paartje Trouw-De Jong, 
ofschoon zij _nimmer een oent meer ver
dielid hebben ...... En toch krijgen beide 
paren hetzelfde pensioen. 

"ding'en in ons lánd minimaai sociaal 
;,wenselijk moet worden geacht." 

En even verder: "Wanneer men er 
;,immers van uitgaat, dat d·e wettelijke 
"regeling het treffen van voorzieningen 
"in de privaatreootelijke sfeer mogelijk 
"moet maken en zelfs stimuleren, ligt 
"het niet voor de hand bij deZe regeling 
"zelf reeds verband te leggen tussen 
"het inkomen tijdens de actieve periode 
"en dat op de oude dag." 

Alsof een bodempensioen van 35 % 
van het inkomen gedurende de actieve 
periode geen "voorzieningen in de pri
vaatrechtelijke sfeer" mogelijk zou ma
ken en stimuleren!!! 

Hier ligt de grondslag van de zo 
merkwaardige gevolgen, waartoe <ie 
voorgestelde regeling kan leiden. Men 
meet met twee maten. 

Als het om de premie-inning gaat, 
beschouwt men niet het naakte be
staansminimum; dan is het gevoelde 
welvaartstekort van zulk belang, dat 
geen voor allen gelijk bedrag, maar een 
gelijk % geheven wordt. 

Is men echter aan de pensioenuitke
ring toe, dan is dat van geen belang 
meer en wordt het voldoende geacht als 
allen - behoudens een enkele uitzon
dering, zoals voor degenen, die tijdelijk 
buitenslands waren en over die tijd geen 
premie betaalden - van een gelijke uit
kering een gelijke hoeveelheid voedsel, 
;kleding enz. kunnen kopen. . , 

Er is geen sprake .van, dat het niet 
anders kan. In Zweden en in de Franse 
industrie heeft men met een punten
stelsel de mogelijkheid in de praktijk 
gebracht tussen het bedrag, dat een 
ieder aan premie betaalt en de hoogte 
van de uitkering, die hiJ straks krijgt, 
een juist verband te leggen. 

Men bereikt daardoor, dat de hoogte 
van het bodempensioen voor ieder de
Zelfde maatschappelijke consequenties 
met zich brengt. Ongetwijfeld brengt 
zo'n stelsel een aanzienlijke verhoging 
van de administratieve kosten met zich, 
maar als men nagaat, hoeveel geld ge
spendeerd wordt om bij het M.O. de 
schoolgeld-aanslagen te berekenen, de 
radioluisterbijdrage met zegels te in
nen, de personele belasting op te leg
gen, de ouderdomsrente invaliditeits
wet te administreren de ziektewét uit 
te voeren (bijv. voor huispersoneel!) 
enz., enz., enz., dan is het toch wel vol
komen misplaatst in dit geval, waar het 

om een zaak van zo wijdstrekkende 
maatschappelijke betekenis gaat, waar 
nu werkelijk een punt van sociale ge
rechtigheid van de eerste orde op het 
spel staat, met het oog op zulke extra 
kosten deze sociale rechtvaardigheid te 
verwaarlozen. 

Conclusie 
Blijkens het voorlopig verslag is de 

gedachte geopperd de wet te betitelen 
als "ouderdomswet 1957". Dit ware bè
slist juister geweest. De onbillijkheden, 
die door de voorbeelden geïllustreerd 
werden, ontstaan eerst al naar mate de 
wet langer van kracht is. 

Als men het huidige ontwerp als 
eindpunt beschouwt, dan leert het derde 
voorbeeld o.a., hoe oqk nu weer de on
gehuwden extra belast zullen worden 
(alle schone beloften van de regering 
ten spijt), afgezien van ai het andere 
onrecht, dan dit met twee maten roe
tende stelsel met zich brengt. 

Hoe zwak de opvatting staat, dat het 
thans voorgestelde systeem sociaal 
rechtvaardig is, kan aan de hand van 
de regeringa-memories van toelichting 
en van antwoord duidelijk aangetoond 
worden; de in dit nummer beschikbare 
ruimte Iaat zulks echter thans niet toe. 

Stelt men daarentegen principieel 
vast, dat men streeft naar een sociaal 
rechtvaardige algemene ouderdomsver. 
zekering, hetgeen over de hele linie een 
direct verband tussen het betaalde pre
miebedrag· en de hoogte van de pen
sioenaanspraken eist, dan is een ouder
domswet 1957 als fase in de ontwikke
ling van noodwet naar het einddoel te 
aanvaarden. 

Ongetwijfeld zou dan van begin af 
aan een volledige registratie van ver
zekerden vereist zijn; op het gebied van 
effiei~ncy in de !Ldministratie zullen des. 
kundigen zeker een weg kunnen vin
den, die goedkoper is dan de regerin~ 
denkt, om de zo omvangrijke gegeven8; '- · 
die over ieders inkomsten nu al bestaan, 
voor dit doel te benutten. 

Inmiddels zou men dan kunnen gaan 
berekenen, hoe hoog de premie zou 
moeten worden, als men de uitkeringen 
- met behoud van een absoluut mini
mum·- evenredig aan de beta:!tlde pre
mies zou maken. Met een premie-ver
hoging van 2 à 3 % is de zaak vermoe
delijk wel zowat bekeken. En als men 
dan nagaat, hoezeer de inkomens dank 
zij "welvaartsloonronden" de laatste ja. 
ren gestegen zijn en hoe juist op dit 
ogenblik weer besprekingen aan de 
gang zijn, waarbij het ook om dergelijke 
percentages gaat, dan is het duidelijk, 
dat het hier om een alleszins binnen de 
mogelijkheden van deze tijd vallend 
vraagstuk gaat. Trouwens, dat is in 
Zweden, om nog niet eens over Frank
rijk te spreken, al bewezen. 

Ir H. J. VAN RAALTE. Het wet8ontwerp is zeer ingewikkeld 
en misschien heb ik daardoor in deze 
voorbeelden hier of daar toch nog een 
foutje gemaakt; dat met het huidige 
ontwerp in bepaaldé opzichten echt·er 
de sociale rechtvaardigheid geweld 
wordt aangedaan, staat geloof ik wel 
vast. Hoe komt dat nu? 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 

Meten met twee maten 
Om het antwoord op deze vraag te 

vinden leze men slechts om te beginnen 
de memorie van toelichting. Op pagina 
37 zegt de regering daarin, "dat een 
"stelsel van uniforme premieheffing 
"voor velen een veel zwaardere belas
"ting betekent dan een stelsel van pre. 
"mieheffing, waarbij rekening wordt 
"gehouden met de hoogte van het in
komen". 

Op pagina 26 de pensioenhoog:te be
sprekend, zijn de ministers van oordeel, 
"dat er een verplichte ouderdomsver
"zekering dient tot stand te komen, 
"welke een bodempensioen waarborgt, 
"dat voor ieder pensioengerechtigde ge
"lijk is." 

Daarbij bedoelt men in guldens ge
lijk en houdt men helemaai niet meer 
rekening met het oorspronkelijke inko
men, met sociale gelijkheid. Op pagina 
30 heet het doel van de ontworpen wet 
"dat de bejaarden door verkregen rech
"ten- in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien." 

Dit doel is naar hun mening bereikt, 
indien "een penSioen in uitzicht wordt 
·gesteld, dat voorziet in • een Ievenson
"derhoud, dat. bij de huidige verhou-

Riiswiik koos nieuw bestuur 
Op dinsdag 28 februari j.l. vond een 

algemene ledenvergadering van de af
deling Rijswijk (Z.H.) plaats, welke 
zich in een ruime belangstelling mocht 
verheugen, 

Er moest worden voorzien in een 
prakti:>ch geheel nieuw bestuur, daar 3 
der Zittende bestuursleden de wens te 
kennen hadden gegeven hun functie be
schikbaar te stellen ten dele wegens 
verhuizing, anderdeels wegens drukke 
andere werkzaamheden, terwijl 3 der 
andere bestuursleden aan de beurt van 
aftreden waren. 

Na herkiezing van de laatste 3 leden 
en verkiezing van 3 nieuwe leden heeft 
het afdelingsbestuur thans de volgende 
samenstelling: · 

Ir. P. Stempels, voorzitter; drs. A. P. 
de Haan, secretaris: drs. A. Heybroek, 
penningmeester; mevr. mr. M L. Busch· 
kens-Dijkgraaf, mevr. H. J. H. Eigenhuis· 
van der Tand, mevr. A.M. W. Leenheer
Hoefsmit en mr. A. van de Wilde. 

Een belangwekkend dispuut ontlokte 
het ingediende voorstel tot wijziging van 
de herkiesbaarheid van de periodiek af· 
tredende bestuursleden. Nadat de meeste 
bekende pro's en contra's aangaande het 
Wel en niet herkiesbaar stellen de revue 
hadden gepasseerd, sprak de vergadering-

zich tenslotte in beginsel uit vóór de 
vervanging van de bestuursleden, die een 
aantal jaren als zodanig hadden zitting 
gehad. Het zittende bestuur werd everr
wel verzocht zich over de konsekwentles 
van een en ander nader te beraden en de 
kwestie bij de eerstvolgende ledenverga
dering weer ter tafel te brengen. 

Afd. Zwolle /Zwollerkerspel 
hield algemene vergadering 
Dezer dagen hield de afdeling Zwollef 

Zwolierkerspel een algemen~ vergade
ving onder voorzitterschap van de heer 
Tom. Uit het jaarverslag van de secre
taris bleek, dat het aantal leden thans 
meer dan 309- bedraagt. 

De heren ir J. Bausch en J. Heeres 
traden af als bestuursleden, terwijl me
juffrouw mr. M. van de Stadt en ir. A. 
J. Markvoort tot bestuursleden werden 
herkozen. Inplaats van mr. 0. S. Eb
bens, die wegens drukke werklzaamhe
den als secretaris had bedankt, werd 
verkozen mevrouw A. Hubert-De Niet, 

Tot leden van de plaatselijke midden
standscommissie werden benoemd de 
heren D. A. Coenradi, J. Hols'lmijsen en 
F. Kuipers. · 

Vervolgens bestond er gelegenheid 
vragen te stellen aan de heer G, J, van 
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Nogmaals: pachters. 
verpachters en de Y.Y.D. 

Dr. A. J. Bossers verzoekt ons het 
volgende op te nemen. 

Door een vergissing mijnerzijds zijn in 
mijn ingezonden stuk: Pachters, ver
pa.ohters en de V.V.D.; in het weekblad 
Vrijheid en Democratie, d.d. 2 maart jl. 
voorkomende, enkele slotzinnen wegge. 
vallen, waardoor het stuk m.i. zeker 
aan betekenis heeft ingeboet. 

De bij het stuk behorende slotzinnea 
waren: 

"Legt men echter de laatste jarea 
het oor te luisteren bij bevoegde }and
bouwkringen, dan kan men gulhartig 
horen: de hoogte der pachtsommen 
speelt voor onze huidige bedrijfsvoering 
een ondergeschikte rol, is een factor 
van weinig betekenis ten opzichte van 
de uitkomsten van het bedrijf. 

Maar de grootte der pachtsom ia 
voor de verpachter van e m 1 n e n t be-
lang!" 

der N oorda, lid der Provinciale Staten 
va.n Overijssel en aan de leden der ge
meenteraad tE. Zwolle, t.w. mejuffrouw 
G. A. Fraaij, D. A. Coenradi en ~. 
Heer es. 

Van deZe gelegenheid werd dankbaar 
gebruik gemaakt, zodat geanimeerde 
debatten ontstonden over de meest uit
eenlopende onderwerpen. 

In zijn slotwoord vestigde de voorzit
tere nog eens de aandàcht op het op 13 
maart 1956 te Zwolle te houden'Midden.. 
Etanè'sforum. 

Mevr. Modderma111-Ribbius 
sprak te Niimegen 

Voor de afdeling Nijmegen hield me- · 
vrouw H. Modderman-Ribblus een voor.· 
dracht over de-culturele politiek van de 
Prov. Staten. 

Allereerst behandelde spreekster het 
algemene probleem in hoeverre de over
heid een taak heeft op cultureel gebied 
en waarin die taak bestaat. Later ging zij 
meer in op specifiek Gelderse toestan
den. Een geanimeerde nabespreking 
volgde. 

Afdeling~secretarissen 

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 be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeliug i.D de 
plaats van vestiging hiervim op de 
hoogte wordt gesteld. 

" W:erkt er toe mede, dat J:rlet" oa.
nodig leden voor onze Partij Vel'· 
loren gaan! 

Bij voorbaat onze denk. 
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DRAAD DUNWANDIG VLAMPOPEN 

FITTINGS FLENZEN LASBOCHTEN 

FABRIEKSKACHELS 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder volle garantie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, RoHerdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

~-V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorheen 

}. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I 

De Netkrlandse motor 

met een wereldreputatie: 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Voor Chemi.ch 
Rqinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHAN DELINB 
(waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver
jongd wordt>: 

Chemisch RelnlglngsbedriJf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 (2 lijnen) 
Dordtseloa" 11 0, 

tel. 77494 
Burgem. Hoffmanpl. 2, 

tel. 25867 
Crooswijkseweg 47, 

tel. 116952 
1e Pijnackerstraat 132, 

tel. .83990 
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Bakker N.V. 
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en 
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I HOLLAND~E BANK-UNIE N.V. I 
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. -----
H. P. Gelderman & Zonen N. V. 

OLDENZRRL 

·fabrikanten Yan 

ruwe-. gevertde-. gebleekte- en bedrukte
katoenen·. rayon- en rayonvezel man ut acturen 

ONDER 
GARANTIE 



"M'aitk de V. V.D. sterk"!! 
Pieter Schoe .. n & Zoon N. V. • Scheepsverven -_Rotterdam 

TANKRITE VERFSYSTEEM 
voor de protectie mn de binnenkant van tanig. 

'· 

NUCOL SCHEEPSHUIDVERVEN 

,· 

WI.LTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

~cheep•bouw 

Machinébouw 

SCHIEDAM 

Reparad. 

· Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hefvermogen 

W.F.-Bofors geschut 
· Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

~···modern~ 

BINGHAM&CO. zonwer1ngen 
jalouzieën 

"luxaflex" 

RINGHAM & CD. 
schiedam 

de mee•t eUectütve verf voor de bodem ""n n.t.uwe ~he per~, 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

• 
I 

PA&DAAK U-H, ftL. 110111 (f ltDea). Ta.llll .ll'N 

ROTTERDAM 

Scheepswerven Gebr. van Diepen N~Y. 
TE 

WATERHUIZEN 

BIJ GRONINGEN 

* 
BOUW VAN KUSTSCHEPEN TOT 1300 TON 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTI'ERDAM 

'1-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.60 

* 

Fabrikanten van: 

STAALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW.- PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbeiende VERTO-PRODfJCTEN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
voor vloerbedekking. 
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Sport en 
vrijetijdsbested~ng 

(Zie pag. 6, 7 en 8) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIB 

CONFRONTATIE 
H et wetenschappelijk centrum van de P.v.d.A., 

de Dr. Wiardi Beekman Stichting is druk 
aan het confronteren. Het vierde onlangs zijn tien· 
jarig bestaan met een groots opgezette bijeenkomst, 
waarbij aanhangers van ande~;e richtingen waren uit
genodigd uiteen te zetten wat zij tegen het socialisme 
in het algemeen en tegen de P.v.d.A. in het bijzon
der hadden (zo althans vonden wij het beschreven 
in een nabeschouwing aan dit symposium gewijd in 
Tijd en Taak van 10 dezer). En een maand tevoren 
zond de Stichting een brochure in het licht, waarin 
drie socialistische voormannen het socialisme spe· 
ciaal met het liberalisme confronteerden. 

Over het nut van dergelijké confrontaties kan men 
verschillend oordelen, waarbij ook de opzet ervaR 
een rol speelt. Gaan we af op het opschrift dat Tijd 
en Taak boven zijn nabeschouwing plaatst, dan be
kruipt ons eerlijk gezegd uit beiderlei oogpunt een 
zekere aarzeling. Immers dit opschrift luidt; "De 
wetenschap in de boksring". Wetenschap en boksen 
toch zijn voor ons gevoel begrippen die zich moeilijk 
laten ûjmen. Zien we dan verder wat genoemd week
blad als zijn indruk van de in Utrecht gevoerde de
batten aan zijn lezers geeft, dan stijgt onze aarzeling 
tot volledige skepsis. "De leden van de P.v.d.A. daar 
aanwezig - zo lazen wij - hebbs-q .het sterkende ge
voel gekregen, dat zij in de beantwoording der vra
gen niet achterop lagen. Er zal wel niemand bekeerd 
zijn geraakt. Maar dat het de H.B.S. geweest is, die 
dit zo heeft gedaan, is een reden voor aarzelenden 
temeer om de partij, die achter de H.B.S. staat, voor 
vol aan te zien". 

Mag men uiteraard hieruit niet regelrecht aflei· 
den, dat het de opzet van de Wiardi Beekman Stich
ting is geweest, dit symposium te laten strekken tot 
meerdere glorie van de partij welke zij dient, de 
conclusie van Tijd en Taak wijst toch wel in deze 
richting. Oat dit weekblad de als "wetenschappelijk" 
bedoelde discussie graag in een bokspartij zag ont
aarden, komt overigens wel heel duidelijk aan het 
licht, waar het van het debat met de liberalen zegt, 
dat dit een vreemde zaak was. "Het leek wel- aldus 
T. enT. -of mr. Rooy (de liberale inleider, deR.) 
en prof. Langemeyer (de socialistische "tegenspre
ker", de R.) het te veel eens waren om de verschil,.t 
len te ontdekken. Misschien was het niet gelukkig, 
dat men de hoofdredacteur van de N.R.C., die zich 
met de dagelijkse politiek moet bemoeien en het lid 
van het hoogste rechtscollege in Nederland, dat zo 
on-politiek mogelijk moet zijn, tegenover elkaa.c ge· 
zet had" (van wetenschappelijke discussie gespro
ken ! deR.). 

"Toen mr. Van Riel van de V.V.D. - voegt T. en 
T. hieraan toe - en prof. Schermerhom hun woord 
gesproken hadden, werd het veel duidelijker, niet zo
zeer door de woorden als in de passie, waar het ver
schil lag. En iedereen· bleef het erover eens, dat er 
een kloof is tussen de liberalen en de socialisten. Ge· 
lukkig" (!) 

Kunnen wij de waarde van een politiek "gesprek" 
als confrontatie van belangrijke politische stromin
gen in dit licht gezien dus niet hoog aanslaan, anders 
staat het met de poging, daartoe in de brochure van 
de W.B.S. ondernomen. Zij is weliswaar i1t haar een· 
zijdigheid schijnbaar minder "open" dan een debat 
uiteraard is, maar blijft, gelukkig, ver van de boks. 
ringsfeer. Haar eenzijdigheid wordt in het woord 
vooraf door de voorzitter van het Curatorium der 
Stichting, prof. G. van den Bergh, implicitè erkend: 
het geschrift wil ons gehele volk zich rekenschap 
doen geven van wat naar hedendaags socialistisch in· 
zicht (wij cursiveren, de R.) het moderne liberalisme 
van li~t mGderne socialisme scheidt. 

· De brochure brengt drie voordrachten over Libe
ralisme en Socialisme, in september j.l. gehouden 
door prof. dr. W. Banning, drs. A. A. van Amerin
gen en dr-s. J. M. den Uyl. Prof. Banning behandelt 
het probleem vanuit wijsgerig-sociologische, de heer 
Van Ameringen vanuit economische, de heer Den 
Uyl vanuit politiek gezichtspunt. Vooropstellende 
dat wij voor een werkelijke confrontatie het wense
lijk geacht zouden hebben, wanneer ook aan liberale 
aateurs de gelegenheid ware geschonken, het onder
havige probleem vanuit dit drieledig gezichtspunt te 
belichten, erkennen wij gaarne dat de drie socialisten 
kennelijk gestreefd hebben naar een zo objectief mo
gelijke weergave V:t.P het liberalisme, dat zij ver
werpen. 

Wat in hun aller uiteenzettingen treft is een klaar 
besef, dat zowel liberalisme als socialisme sterk be
trokken zijn in het geestelijk en maatschappelijk gis
tingsproces des tijds. Anders dan van de schrijvers 
komt het ons voor, dat het liberalisme daar op de 
duur beter tegen bestand zal blijken dan het socia
lisme, juist omdat het minder "stelsel" is en daarom 
meer aanpassingsvermogen bezit. Het is naar zijn 
wezen meer dynamisch dan het socialisme, dat, hoe 
ver het zich van Marx verwijderd moge hebben, toch 
leeft vanuit de conceptie van een socialistische samen
leving, die het, hoe dan ook als einddoel moet zien 
en waarmede het vooruitloopt op de historische ont
wikkeling, waarvan wij meer bescheiden, zeggen dat 
wij haar nimmer kunnen voorzien. 

Het is uiteraard onmogelijk, in een enkel artikel 
in te gaan op al hetgeen in deze 56 pagina's tellende 
brochure wordt gezegd. Dat de auteurs bij alle kri
tiek die zij op het vroegere socialisme hebben, het 
hedendaagse idealiseren, is op zichzelf even begrijpe
lijk als dat zij, bij alle waardering die zij voor het 
liberalisme in verleden en heden - naast natuurlijk 
ook hun felle kr~tiek daarop ! - vermogen op te 
brengen, daarvan een beeld geven dat wij onmoge-

' lijk als juist kunnen erkennen. 
Wat het eerste - het voor hen geïdealiseerde -

socialisme betreft zouden wij het gemakkelijkst kun
nen refereren aan hetgeen Banning op pag. 14 zegt: 
"Het ligt voor de hand, dat in het maatschappelijk 
leven het pragmatisme een grote rol speelt. De waar
heid in een bepaalde stelling moet blijken uit de 
praktische resultaten. Dat maakt een objectieve con
frontatie van liberalisme en socialisme niet gemakke
lijk: het eerste heeft een praktijk van anderhalve 
eeuw achter de rug, het tweede staat nog slechts in 
mengvorm van korte duur voor ons, en speciaal het 
moderne socialisme moet nog de kans krijgen, om te 
tonen wat het kan. Vandaar dat de huidige confron
tatie in belangrijke mate door overtuigingen, en 
maar ten dele door feiten wordt bepaald". 

Weinig in overeenstemming hiermede is, dat de 
auteurs herhaaldelijk het liberalisme beladen met de 
schuld voor de economische en sociale moeilijkheden 
in de krisisjaren die aan de jongste wereldoorlog 
voorafgingen. In een zich meer en meer op autarkie 
toespitsende wereld - met op de voorgrond de drei
ging van nationaal-socialisme etc. - kwam het 
liberalisme in Nederland met zijn overwegend 
rechtse kabinetten toch ook slechts als "mengvorm" 
voor. En wat de naaste toekomst betreft, hebben 
wij slechts af te wachten wat van de welfare state 

. van het dem_ocratische socialisme (in zijn meng
vorm dan!) overblijft, wanneer Japan, China, India.., 
Rusland, Duitsland e.t.g. de wereldmarkten met 
hun producten beginnen te overstromen. 

Met nog één opmerking moeten wij volstaan. 
Dr. Banning verwijt het liberalisme - ook in zijn 
nieuwe vormen - zijn afkeer van staatsbemoeiing, 
die naar hij meent voortvloeit uit zijn individualis
me. Dat individualisme, zo stelt B., is imperisch 
reeds, feitelijk, een vergissing. Een individu is 
steeds individu in gemeenschap. 

Meent prof. Banning, dat de liberaal dit laatste 
niet zou begrijpen en erkennen, dan mogen wij hem 

verwijzen naar het hem bekende art. 4 van ons be
ginselprogram, waar letterlijk gezegd wordt: "Do 
vrijheid van de mens, naar zijn aard bestemd om 
als vrije persoonlijkheid in gemeenschap te leven. 
beschouwt de Partij als het kostbaarste goed." En 
verder: "Zij ziet de uit het gemeenschapsverband 
voortvloeiende gebondenheid van de individuele 
mens niet als een beperking zijner vrijheid, doch 
als een onmisbare voorwaarde .om die vrijheid rech
tens en feitelijk te verwezenlijken." 

Prof. B. zal dan moeten erkennen, dat het geen 
zin heeft, de liberaal voor te houden, dat het beter 
is, niet te spreken van individu, maar van persoon. 
Bn dat het geen zin heeft, het democratische socia
lisme boven het liberalisme te stellen, omdat dit 
laatste exclusief de politieke beweging zou zijn, die 
aan deze idee van personengemeenschap vorm en 
gestalte geeft. Dat wil het liberalisme evenzeer. En 
het bevordert deze idee o.i. beter, juist omdat dit 
het recht van staatsingrijpen anders beoordeelt dan 
het socialisme doet. Het ziet - om alweer met de 
woorden van ons beginselprogram te spreken -
als taak der democratie: de voorwaarden te schep
pen, waardoor de verantwoordelijkheid van d.e per
soonlijke mens tot haar recht kan komen. De VVD 
verwerpt het laissez faire laissez passer evenzeer als 
een maatschappij, waarin de staat alle macht tot 
zich zal hebben getrokken en aan de individuele 
mens alle vrijheid zal zijn ontnomen. 

V oe gen wij daaraan toe, dat "bureaucratie" toch 
waarlijk niet alleen door liberalen gezien wordt als 
een belemmering voor de efficiency op allerlei ter
rein (denk aan de woningbouw!) dan zal het toch 
ook prof. Banning duidelijk moeten zijn, dat er nog 
wel andere redenen zijn dan de door hem veronder
stelde motieven, die de liberaal bepalen in zijn hou: 
ding tegenover ver doorgevoerde staatsbemoeiing. 

Vandaar dat wij voor de confrontatie van libe
ralisme en socialisme behoefte hebben aan méér dan 
ons in deze brochure gegeven wordt, die wij overi
gens gaarne ook door liberalen gelezen zien. 

Ter nadere zelfbepaling, ook als zij zichzelf niet 
zuiver getekend vinden in het beeld, dat hierin 'vatt 
hen gegeven wordt. 

DeR. 

DE V.V.D.-FRACTIE EN DE 
ZAAK-JUNGSCHLäGER 

Naar aanleiding van uit de partij tot 
haar gekomen vragen, 'Yaarom de fractie 
de zaak-Jungschläger niet in de Kamer 
heeft aanhangig gemaakt, acht de Tweede
Kamerfractie van de V.V.D. het nuttig ter 
kennis van de partij te brengen, dat zij 
deze vraag een en andermaal zeer ampel 
heeft overwogen. 

De fractie is daarbij tot de slotsom ge
komen, dat zij met een actie, die de zaak 
zuiver in het politieke vlak zou brengen, op 
dit ogenblik de belangen van de beschul
digde, waar het toch in de allereerste 
plaats om moet gaan, allerminst zou 
dienen. · 

De partij kan er van verzekerd zijn, dat 
de zaak Jungschläger dag aan dag door de 
fractie met de grootste . aandacht wordt 
gevolgd en dat zij niet zal aarzelen om, zo
dra zij meent dat het daarvoor geschikte 
tijdstip is gekomen, zo nodig een ·parlemen
tair initiatief ter zake te nemen . 

Het zal wel overbodig zijn daaraan toe te 
voegen, dat de gevoelens van verontwaar
diging, die het proces-Jungschläger heeft 
gewekt, ook bij de fractie van de V.V.D. 
ten volle leven. 

Het belang van de beklaagde zou echter 
met een politieke actie, welke geen reke
ning houdt met de realiteit, meer worden 
geschaad dan gediend. 

Namens de fractie: 
P.J. OUD 



l'RIJHEID EN DEMOORATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) in deze Kamer onmogelijk blijkt tot een 
redelijk, constructief compromis te ko
men ten aanzien van bet bestuur over 
Nieuw-Guinea, zullen de .overige leden 
van mijn fractie met mij tegen dit punt 
stemmen". 

Grondwet aangepast aan de nieuwe rechtsorde • Het ge
wiizigde artikell ·Het échec van de heren De Graaf en Van der 
Goes van Naters. De heer Van der Goes ontlokte honend geioei 
• Verplichte vemummering van de Grondwet door amendement· 
Oud vervallen·· Het 14e hoofdstuk gaat verdwiinen·- Het recht 
van Ambon niet daarin verankerd. maar in artikel 2 van de Wet 
Souvereiniteitsoverdracht. 

Het gebeurt niet dikwijls, dat er in on
ze Kamer een honend gejoel opgaat,· 
maar na deze verklaring gebeurde dat -
en het valt te begrijpen! Deze houding 
bij de stemming is ook terecht destructief 
genoemd, want aldus stemden deze so
cialisten o.a. tegen de opneming van de 
Bimpele en onmisbare bepaling, dat de 
staatsinrichting van Ned. Nieuw-Guinea 
bij de wet wordt geregeld! 

Voorstel tot verandering in de 
Grondwet strekkende tot aanpas

si;;g - ondersch~idenlijk de mogelijkheid 
tot het openen van de mogelijkheid .tot 
aanpassing - van de Grondwet aan de 
nieuwe rechtsorde", zo heette het Grond
wetsherzieningsvoorstel; dat na .de in ons 
vorige nummer reeds besp_roken ontw_er
pen in de Tweede Kamer m behandelmg 
kwm;n. 

Deze aanpassing betrof zowel de ~-?taal 
gewijzigde verhouding tot Indones1~ als 
die tot Suriname en de Ned. Ar tillen, 
niet welk laatste gebiedsdeel de verhou
ding thans in het Statuut van het Ko
. ninkrijk is neergelegd. 

Volgens het Regeringsvoorstel zou ar
tikel 1 van de Grondwet nu komen te 
luiden: "Het grondgebied van het Ko
ninkrijk der Nederlanden omvat Ne_<Ier
land, Suriname, de Nederlandse Antillen 
en Nederlands Nieuw-Guinea". 

Een zuiver "geografische" omschrijving 
dus weer (zoals ook het thans bestaande 
eerste artikel), waarvan onze fractievoor
zitter, -prof. Oud, zich afvroeg, of zij 
eigenlijk wel in de Grondwet thuishoort. 

Hij beantwoordde deze vraag i~ begi~
sel ontkennend - eerder zou ZlJ nu m 
het Statuut thuishoren - maar de wijzi
ging van het Statuut was nu eenmaal 
niet aan de orde. 

Dat de heer Oud tenslotte toch met 
het Regeringsvoorstel meeging, had een 
bijzondere reden en wel deze, dat, zoals 
bij in een uitvoerig en scherpzinnig be
toog aantoonde, op het ogenblik zowel 
uit het 14de hoofdstuk van de Grondwet 
als uit het Statuut van het Koninkrijk, 
dat alleen Nederland, Suriname en de 
Ned. Antillen als delen van het Ko
ninkrijk vermeldt, zou moeten worden 
geconcludeerd, dat Nieuw-Guinea niet is 
een deel van net Koninkrijk. 

En nu stond en staat wel als een paal 
boven water, dat Nieuw-Guinea een ge. 
bied is, waarover Nederland de souverei
niteit uitoefent, m11ar het voordeel van 
het behoud - in deze nieuwe tekst -
van artikel 1 was in ieder geval, dat de 
-vraag of Nieuw-Guinea een deel is van 
het Koninkrijk, nu in ieder geval als 
twistpunt van de baan is. 

Maar d a n moest het ook een zuiver 
geografische omschrijving b 1 ij ven en 
moest men niet, zoals mr. Van der Goes 
-van Naters (Arb.) bij amendement wilde 
proberen, toch weer een ander element 
daarin halen, dat betrekking heeft op de 
structuur van het Koninkrijk. 

Aldus dachten ook minister Beel en de 
Kamermeerderheid erover en zo werd 
't amendement-Van der Goes van Naters, 
Clm in plaats van "en Nederlands Nieuw
Guinea" te lezen: "Alsmede Nederlands 
Nieuw-Guinea" (aanvankelijk had hij 
-voorgesteld: "alsmede het gebiedsdeel 
Nieuw-Guinea", maar het woord "ge
biedsdeel" liet hij later vallen) verwor
pen met 49 tegen 27 stemmen. Voor stem
den alleen de leden van de P.v.d.A.-frac
tie en 2 K.V.P.-ers: de heren De Graaf en 
Koersen. 

Een subsidiair amendement van dezelf
de afgevaardigde, dat artikel 1 van de 
Grondwet liever geheel wilde laten ver• 
-vallen, werd vervolgens bij zitten en op
staan verworpen, waarbij met de P.v.d.A. 
alleen de communisten meestemden. 

De tekst van het Regeringsvoorstel 
werd daarna z.h.s. goedgekeurd, met aan
tekening, dat dn ~ ~ · • tegen was. 

• • • 
Een nog belangrijker échec le~en de 

heer Van der Goes van Naters en 
zijn fractiegenoten bij een ander amen
dement. 

De Regering had voorgesteld, de be
kende artikelen 69, 70 en 71 van de 
Grondwet, die thans geheel verouderd 
geworden bepalingen met betrekking tot 
de staatsinrichting van Ned. Indië, Su
riname en de Ned. Antillen inhouden, te 
schrappen. en, in verband met het geheel 
vervallen van deze bepalingen, aan arti
kel 2 van de Grondwet een derde o.l!n<'a 
toe te voegen, luidende: "De staatsinrich
ting van Nederlands Nieuw-Guinea 
wordt bij de wet geregeld". 

De heer Van der Goes van Naters en 
mr. De Graaf (K.V.P.) hadden hierop 
ieder een amendement ingediend, welke 
beide amendementen hierop neerkwa
men, dat zij bepaalde beleidslijnen, be
trekking hebbend op de staatkundige 
Clntwikkeling en de verwezenlijking van 
bet zelfbeschikkingsrecht, voor het be
stuur over Nieuw-Guinea in de Grond
wet wilden vastleggen. 

MR. VAN DER GOES VAN NATERS 
...... ergernis ..... . 

Eendracht maakt macht, redeneerden 
ze kennelijk, want in de volgende verga
dering bleken deze afzonderlijke amen
dementen verdwenen te zijn en was daar
voor een gezamenlijk amendement-De 
Graaf-Van der Goes van Naters in de 
plaats gekomen. 

Het stelde voor, aan de bovengenoem
de, door de Regering ontworpen derde 
alinea van artikel 2 nog een vierde alinea 
toe te voegen, luidende: "Ter geleidelijke 
verwezenlijking van de mogelijkheid om 
zelf over eigen toekomst te beslissen, 
blijft de bevordering van de geestelijke 
en stoffelijke welvaart alsmede van de 
staatkundige ontwikkeling van de bevol
king van Ned. Nieuw-Guinea richtsnoer 
voor wetgeving en best1,1ur". 

Minister Beel bleef wel - zoals hij van 
het begin af aan gedaan had - bezwaar 
maken tegen het aldus aangeven van een 
b eI ei d s lijn in de Grondwet, maar wil
de tegen het nieuwe, gecombineerde 
amendement, dat minder ver ging dan 
zijn onvoldragen voorgangers, waaruit 
het was voortgekomen, toch "geen over
wegend bezwaar" maken. 

Dat deed de Kamermeerderheid echter 
wel en. . . . met een verbluffende uitslag. 
Dat verbluffende was hierin gelegen, 
dat mr. De Graaf uit zijn eigen fractie 
bij de· stemming alleen mej. De Vink 
achter zich bleek te hebben en mr. De 
Graafs fractievoorzitter, prof. Romme en 
op 2 na alle aanwezige K.V.P.-ers tegen 
het ogenschijnlijk zo mooi in elkaar ge
flanste rood-roomse amendement stem
den. Het amendement werd verworpen 
met 50 tegen 29 stemmen. Vóór dus al
leen de P.v.d.A. en 2 K.V.P.-ers. 

De in de steek gelaten K.V.P.-er keek 
alleen maar wat geërgerd, maar de heer 
Van der Goes kon het weer niet laten. 
op de van hem bekende ontallotische wij
ze aan zijn ergenis lucht te geven. 

Toen het op stemming over de door de 
Reg~ring voorgestelde tekst aankwam, 
legde hij n.l. de verklaring af: "Nu het 

Als de heer Van der Goes gemeend 
heeft, dat zijn hele fractie aan deze de
monstratie meedeed, had hij het echter 
mis. Zeven P.v.d.A.-ers weigerden, daar
aan mede te doen en stemden vóór. Ne
gentien P.v.d.A.-leden stemden, met de 
drie aanwezige communisten, tegen (aan
genomen met 57 tegen 22 stemmen). 

• • . 
De heer Oud had op de plaats, waar 

de volgens het voorstel te verval
len artikelen 68, 69 en 70 staan, eigenlijk 
wel (in een nieuw artikel 69) willen 
vastleggen, dat de Koning het opperbe
stuur heeft over Ned. Nieuw-Guinea en 
dat het algemeen bestuur in naam des 
Konings wordt uitgeoefend door· de Gou
verneur, maar minister Beel zag hierin 
"te veel reminiscenties aan het oude ko
loniale tijdperk" en toen het onvoldoen
de bleek te worden ondersteund, trok 
de heer Oud het maar in. 

Meer succes had onze fractievoorzitter 
met zijn amendement om een einde te 
maken aan het verplichtende voorschrift 
om bij iedere wijziging van de Grond
wet deze te· vernummeren. 

Vooral voor hen, die veel ;met de 
Grondwet hebben te maken en die ter 
vergelijking van teksten in oude Grond
wetten willen terugslaan, zijn die tel
kens weer gewijzigde nummeringen in
derdaad een kruis. Zij zullen de heer 
Oud beslist dankbaar zijn, dat, nu (ze
ker niet op zijn verzoek!) maar steeds 
weer aan de Grondwet wordt gedokterd, 
in ieder geval niet telkens weer de num
mering wordt gewijzigd. 

Het overeenkomstig de suggestie van 
de minister nog iets aangevulde amen
dement, dat nu dit resultaat heeft. dat 
die vernummering thans in het ontwerp 
facultatief is gesteld, werd hierna door 
de minister overgenomen. 

Tenslotte was in dit herzieningsvoór. 
stel dan begrepen het geh!!el laten ver
vallen van het veelbesproken 14e hoofd
stuk, dat bepalingen inhoudt waaraan 
moest worden voldaan bij de vestiging 
van de nieuwe rechtsorde met Indo
nesië en de West. 

Ten aanzien van Indonesië ligt het, 
zo stelde de heer Oud vast, zo, dat 
wij om te beginnen allen weten, dat, 
hoe we ook denken over de gebonden
heid aan het He hoofdstuk (de heer 
Oud bleef bij zijn standpunt van vier 
jaar geleden, dat het in wezen niet is 
"uitgewerkt"), de gang van zaken nu 
een zodanige is geweest, dat de bete
kenis daarvan reeds een uitermate ge
ringe is geworden, doordat men zich 
aan de k<.tnt van de Indonesische Re
gering, wat de verhouding tot Neder-

DEZE BURGER 
heelt, met verschuldigde eerbied, kennis genomen van wat de andere 

Burger (de pé van de ajer) wel heeft. willen opmerken over mijn V.V.D. 
Het was helemaal lekker van dik hout zaagt men planken: de V.V.D. is 

de partij. van de anti-belastingbetalers; de V. V.D. is het éénmanstrammetje 
van Oud en die zelfde Oud behoeft niet meer van Poujade te leren. 

Het is allemaal mooie verkiezingstaal. Geen redelijk mens die een duit 
voor zulke nonsens geeft, doch mensen-zonder-rede slikken het misschien 
wel en elke stem is er één. 

Het is niet allèèn maar nonsens, het is ook··wel een mooie portie léwaad· 
aardigheid en onsmakelijkheid. Vooral dat over Poujade is een rechte 
straal vuil uit de verkiezingsspuit. Ik kan het mij niet voorstellen dat een 
fatsoenlijke en eerlijke man zo iets zou kunnen zeggen, zelfs in de hitte 
van de politieke strijd voor de naderende verkiezingen. Want natuurlijk 
weet de heer Burger precies even goed als ik, dat de vergelijking Oud
Poujade even onzinnig als onbetamelijk is. Maar hij trekt haar toch 
legen beter weten in .. De heer Burger behoeft op dit punt niet meer bij de 
heer Poujade in de leer te gaan. 

In dezelfde rede heeft de heer Burger krasse taál over de heer Romme 
doen horen. Reeds onmiddellijk na de vorige verkiezingen, zo zeide hij, 
is de heer Romme zijn euvele streken gaan uithalen. 

Wat ráár, dan, overweegt de argeloze kiezer, dat de heer Burger al die 
jaren in één coalitie met de heer Romme is blijven zitten; wat onbegrijpe· 
iijk dan, voor een normaal denkend brein, dat ,de P.v.d.A. met die reac
tionaire R.K.V.P. al die tijd bondgenootje is blijven spelen. 

Ik geloof, dat zo'n rede als burger Burger gehouden heelt nu juist een 
uiting is van het soort politiek dat zich tegen de politiek Jceert. Dat zulke 
uitingen van oneerlijkheid, onbetamelijkheid en onwaarachtigheid désastreus 
zijn voor het aanzien der democratie. 

Allemaal een beetje beschamend 66k voor 

DEZE BURGER. 
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land betreft, toch eigenlijk heeft los
gemaakt van de rechtsbasis door een
voudig eenzijdig de_ Nederlands-Indo
nesische Unie op te zeggen. 

Het spreekt vanzelf, dat het He 
hoofdstuk op een boodschap, die de 
Nederlandse Regering zo krijgt thuis
gestuurd, niet berekend is. Daar kan 
geen enkele rechtsregeling op bere
kend zijn. Toen verleden jaar door de 
Nederlandse Regering met de Regering 
van de Republiek Indonesië het ver
drag gesloten werd, waarbij in onder
linge overeenstemming de Unie werd 
ontbonden, hadden wij wel de vraag 
onder het oog moeten zien, hoe de 
verhouding tot dit veertiende hoofd-

. stuk zou zijn. 
Het standpunt van prof. Oud zou 

daarbij zijn geweest: ontbinding van 
de Unie bij een verdrag zou in strijd 
zijn met het 14e hoofdstuk. Maar we 
hebben inmiddels gekregen artikel 63 
van de Grondwet en. we zouden dit 
verdrag dus wellicht kunnen goedkeu
ren als een verdrag, afwijkende van de 
Grondwet, derhalve vereisende een 
tweederde meerderheid. Zo kwam hij 
uiteindelijk tot betzelfde resultaat als 
waartoe bij zou komen bij handhaving 
van dat hoofdstuk. 

Daarom geloofde bij, dat, nu we in 
de ontwikkeling inmiddels zoveel ver. 

·der zijn gekn~~~. '"~· ---~-verstandig 

vL "-.All.1"1.rir 

..... .in de steek gelaten ...... 

is, dat het in geen enkel opzicht 
schaadt en dat het in feite in de 
rechtsverhoudingen ook niets verandert. 
wanneer we nu het 14e hoofdstuk 
maar .,bijzetten in het museum van 
grondwettelijke antiquiteiten". 

Prof. Oud voegde daaraan toe, dat 
wij aan dat hoofdstuk tweeërlei herin
nering zouden kunnen bewaren. • 

De ene herinnering is erg bitter: de 
herinnering aan de loop van zaken 
tussen Nederland en Indonesi~. De 
andere herinnering aan het veertiende 
hoofdstuk is zeer verheugend. 

Dat is de herinnering aan de bespre
kingen, die wij hebben gehad met Su
riname en de Antillen, als gevolg van 
welke besprekingen wij, naar de heer 
Oud met voldoening vaststelde, het 
grote genoegen hadden, bij de behan
deling van deze herzieningsantwerpen 
de Gevolmachtigde Ministers van bei
de gebiedsdelen naast de minister van 
Binnenlandse Zaken aan de Regerings
tafel te zien zitten. 

* • • 
Er was tenslotte nog één punt, dat 

bij àeze discussie een rol speelde. 
Prof. Gerbrandy had a.h.w. een waar
schuwende vinger naar de heer Oud 
opgeheven en had gezegd: Denk om 
Ambon; het recht van Ambon ligt 
verankerd in bet veertiende hoofdstuk. 

Daarin stond. de heer Gerbrandy 
echter alleen. Ook prof. Lemaire en 
mr. Van Rijckevorsel waren het in 
deze niet met hem eens, maar met de 
heer Oud, die zei: Het recht van Am
bon ligt n ie t verankerd in dit hoofd
stuk, maar in artikel 2 van de Wet 
op de Souvereiniteitsoverdracht, waar
in de Nederlandse Regering uitdruk
kelijk de plicht is opgelegd, voor het 
zelfbeschikkingsrecht te waken. 

Wanneer wij bezwaren hebben tegen 
het beleid van de Regering op het 
stuk van Ambon, bezwaren, die de 
heer Oud deelt met de heer Gerbrandy, 
dan zijn dat altijd bezwaren geweest 
tegen het feit, dat de Regering niet 
voldoende heeft gedaan aan wat arti
kel 2 van deze wet voorschreef. 

Het einde was, dat alleen de heren 
Gerbrandy (voor zich persoonlijk, dus 
niet namens de A.R.-fractie) en Van 
Dis aantekening verzochten, dat zij 
tegen het vervallen van hoofdstuk 14 
waren. 

A. 
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* eu~n WEEK to.t WEEK * 
Niet zo eenvoudig 

B ij de aankondiging van de vereenvoudiging bij 
het verstrekken van kentekenbewijzen voor 

motorrijtuigen plaatste Het Vrije Volk een kadertje, 
waarboven het het hoofdje "Afkomst" plaatste. 

In dit stukje werd het navolgende vermeld: 
"Is de werkgroep, die een nieuwe regeling voor 

de kentekens ontwierp, ook tegemoetgekomen aan 
de vrij ~!gemeen levende wens, dat men op de num
merplaat kan zien waar de au,to of motorfiets van
daan komt? 

Zij heeft dat niet gekund. Zij heeft het zelfs niet 
overwogen. Want dan zou de nieuwe regeling veel 
later klaar zijn geweest dan nu. 

Jammer voor hen, die zoveel hechten aan hun "af
komst". Zal de nu ingevoerde decentralisatie hun 
nog ooit een kans geven ? Bij voorbeeld door een 
bepaling, dat de ontvanger een lakstempel op hun 
nummerplaat zou mogen zetten ? Laat ons het ho
pen". 

Tot zover Het Vrije Volk, dat zich over deze zaak 
wel op een goedkope wijze met een Jantje van Lei
den afmaakt. 

Immers, zo eenvoudig ligt deze zaak niet. 
Vele automobilisten, die het verdwijnen van het 

provinciale kenteken betreuren, doen dit niet, om
dat zij er zo trots op gaan, hun afkomst te laten zien, 
maar wel, omdat het vaak zo noodzakelijk is deze af
komst duidelijk te kunnen tonen. 

Dit blijkt vooral bij de z.g. provinciale rijders als 
zij in de grote steden komen. 

Vooral voor de geroutineerde stadsautomobilist 
was het steeds nuttig te weten of er een "vreemde
ling'' vóór hem zat. Dit betekent niets onaangenaams 
tegenover de "provinciale" rijder, doch de grote ste
den kunnen de "vreemde" automobilist soms voor 
grote problemen plaatsen. 

Neem b.v. Amsterdam met zijn Leidseplein, Leid
sestraat en Munt. Iemand, die van buiten af komt en 
deze punten yrijwel niet kent, maakt daar steeds fou
ten. 

Voor de stadsautomobilist is dat alles routine ge
wordea. Heeft hij een auto vóór hem zitten, die 
kennelijk niet uit de_ stad komt dan kan de stede
lijke achterrijder met onverwachte manoeuvres reke
ning houden, waardoor ongelukken kunnen worden 
voorkomen. 

Thans kan men de auto's niet meer herkennen, 
waardoor soms de vreemdste situaties kunnen ont
staan. 

Werkelijk, het oude systeem was veiliger. Vandaar 
dat wij het blijven betreuren, dat de "afkomst" van 
de automobilist thans niet meer herkenbaar is. 

Het zou voor de verkeersveiligheid werkelijk nut
tig zijn, indien deze zaak alsnog eens zou kunnen 
worden bekeken. 

• • • 

Russische gouden bergen 

Maarschalk Boelganin, de premier van de Sov
jet-Unie, heeft het Russische volk op het 

jongste communistische partijcongres in Moskou· 
heel wat beloften gedaan. 

Er zullen meer luxe goederen voor het huishouden 
komen, hogere lonen, een kortere arbeidsduur, ho
gere pensioenen en minder gesloof voor de huis
vrouwen. 

Dit strookt niet geheel met de verklaring van die
zelfde Boelganin, dat de zware industrie de voorrang 
moet krijgen. 

Maar, al .zouden al deze beloften in vervulling 
gaan dan blijkt toch wel duidelijk, dat er tot dusverre 
in de heilstaat van de Russen nog wel het een en 
ander ontbreekt. 

Veel ophef wordt er gemaakt van hetgeen in de 
"kapitalistische" landen reeds lang werd bereikt. 

Wat dat betreft hebben de Nederlandse commu
nisten het in ons land nog niet zo slecht en ·besta•t 
er weinig reden om de Sovjet-Staat tot voorbeeld te 
stellen. 

• * • 

Bluf van Paul de Groot 

Volgens het Russische persbureau Tass heeft de 
Nederlandse communistische leider, Paul de 

Greot op het partijcongres in Moskou verklaard: 
"De grote massa van de bevolking van ons land 

is overtuigd van het nobele doel van de internatio
nale politiek van de Sovjet-Unie en van alle Ïandeo 
in het socialistische kamp". 

"Tevens beginnen de Nederlanders de noodzaak 
in te zien van samenwerking met de Sovjet-Unie en 

van de oprichting in Europa van een stelsel van col
lectieve veiligheid, dat in staat zou zijn het gevaar 
voo~ de onafhankelijkheid van ons land af te we" 
den . 

Ziedaar wat Paul de Groot namens "de grote mas
sa" van ons volk durft te verklaren. 

Een leugentje om het bestwil, zullen wij het maar 
noemen, maar niettemin een leugen. 

Het bedrog is echter wederzijds. Maar ja, Paul de 
Groot J.?Oest wel bluffen. Immers, zou hij de ware 
toedracht hebben verhaald, dan zou hij in Moskou 
min of meer een figuur hebben geslagen en dat is 
wel het onprettigste wat een gast op een congres in 
Moskou kan overkomen. · 

* * * 

Bange Burger (1) 

OP het verkiezingscongres van de Partij van de 
Arbeid, dat het afgelopen weekeinde in de 

Rivièrahal te Rotterdam werd gehouden, zijn ver
schillende dingen gezegd, waarvan wij met bijzon
dere belangstelling kennis hebben genomen. 

Vooral de fractievoorzitter van de P.v.d.A., mr. 
Burger, heeft gemeend o.m. het zoeklicht op de V.V. 
D. te moeten laten vallen. Welnu, wij zijn hem daar 
erkentelijk voor. 

Het is toch immers zo, dat indien men in het ge
heel niet wordt genoemd hieruit zou kunnen blijken, 
dat het ook inderdaad niet de moeite waard wordt 

· geacht genoemd te worden. 
Blijkens de verslagen, die wij over de rede van 

mr. Burger lazen, hebben wij eigenlijk niet de indruk 
gekregen, dat de fractieleider van de P.v.d.A. de 
V.V.D. verschillende malen in het centrum van de 
belangstelling plaatste, alleen omdat hij ons zo be
langrijk vond. Integendeel, de heer Burger en zijn 
politieke vrienden sc~ijnen ons veeleer te vrezen. En 
ook hiervoor kunnen wij erkentelijk zijn. 

Die vrees is bij de heer Burger blijkbaar zo groot, 
dat h<J zich heeft laten verleiden tot opmerkingen 
aati ons. adrès, die vo.or een goed parlementariër ab-
soluut beneden de maat zijn. ' 

Wel heeft partijvoorzitter Evert Vermeer met na
druk verklaard, dat de komende verkiezingsstrijd 
eerlijk en met open vizier zou worden gestreden, 
maar dit gold dan blijkbaar voor de heer Burger niet. 

De heer Burger zeide o.m., dat een pamflet als het 
beruchte 0 56 van de K.V.P., de democratie onder
mijnt. Dat zijn wij met hem eens. 

Te dezer plaatse hebben wij dat destijds ook niet 
onder stoelen of banken geschoven. Maar wat de 
heer Burger zich ten aanzien van de V.V.D. heeft 
veroorloofd is evenzeer even ondemocratisch als de
magogisch. 

* * * 

Bange ,Burger (II) 

Ziehier een kleine collectie over hetgeen de heer 
Burger zich ten aanzien van de V.V.D. en 

prof. Oud aanmatigde. 
Wil men de Volkskrant geloven, dan zou de heer 

Burger letterlijk over prof. Oud hebben gezegd: 
"Hem kan Poujade niets leren". 

Volgens Het Vrije Volk (onverdachter bron be
sta:at in dit verband toch niet) zou de heer Burger 
voorts hebben betoogd, dat de V.V.D. een eenmans
partij is geworden, waarin prof. Oud het "neen" zeg
gen tot het hoogste principe heeft gemaakt. 

Welnu, hieruit bestaat de "voorlichting" van de 
socialistische heer Burger aan zijn kader. 

Moeten wij dit alles nog ontzenuwen? 
Wij zouden de heer Burger de goede raad willen 

geven als hij in de Tweede Kamer is, de debatten 
wat met meer belangstelling en meer kennis van 
zaken te gaan volgen dan kan hem blijken, dat zijn 
beweringen volkomen uit de lucht zijn gegrepen en 
in hoge mate unfair zijn. 

Maar ja, bange Burgers kunnen wel eens zenuw
achtig worden. En daar zullen wij het dan maar op 
houden. 

... * * 

Niet-consequente doorbraak 

Op· het verkiezingscongres van de P.v.d.A. is 
ook het radio- en televisievraagstuk aan de 

orde geweest. Een netelig vraagstuk overigens voor 
de P.v.d.A., omdat op dit congres de meningen nog· 
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al waren verdeeld en voorzitter Evert V eerneer tever
geefs trachtte dit netelige vraagstuk te omzeilen. 

Verscheidene afgevaardigden bepleitten een natio
nale omroep, waarbij de heer Verkijk jr. uit Haarlem 
opmerkte, dat een nationaal omroep- en telèvisiebe. 
stel de consequentie is van de doorbraak. 

De struisvogelpolitiek van de P.v.d.A. kwam wel 
duidelijk aan het licht toen de heer Vermeer ver
klaarde, dat In het ontwerp verkiezingsprogram geen 
pass~.ge over de radio was opgenomen, omdat de 
PartiJ daarover. verdeeld is. 

De voorstanders van een nationale omroep zagen 
in het tegenwoordige omroepbestel "een bolwerk 
van de verzuiling". . 

De heer Vermeer wilde echter niet aanvaarden. 
dat socialisten, die de V ARA steunen daardoor on· 
trouw zouden zijn aan de doorbraakgedachte. 

Om uit de moeilijkheden te geraken aanvaardde 
het congres tenslotte een amendement van de afde
ling Naarden, waardoor aan het verkiezingsprogram 
wordt toegevoegd, dat het moet gaan om "een radio
en televisiebestel, dat niet alleen de geestelijke en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons volk 
tot uiting doet komen". -

Is het wonder, dat de voorstanders van een natio
nale omroep tijdens het congres dit amendement 
"geen vlees en geen vis" noemden? 

* * * 

Frasen 

OP het verkiezingscongres van de Partij van de 
Arbeid is o.m. ook het woord gevoerd door 

drs. Den Uyl, directeur van de Dr Wiardi Beekman 
Stichting. 

Wat wij daarvan in Het Vrije Volk zagen heeft 
ons danig teleurgesteld, omdat zijn rede weinig con
structief was en vaak een aaneenschakeling van niets
zeggende gemeenplaatsen, die wellicht schoon heb
ben geklonken, maar toch weinig overtuigen. Men 
neme o.m. kennis van het navolgende. Zo zeide drs. .. 
Den Uyl: 

"De kritiek, of ze nu komt van liberale, A.R. of 
K.V.P.-kant, op "De Weg naar Vrijheid" is hoofd
zakelijk negatief geweest. De voortgaande hervor· 
ming van de maatschappij werd afgewezen, maar 
eigen denkbeelden werden niet of nauwelijks ter 
tafel gelegd, of het moest zijn, dat teruggegrepen 
werd op maatschappijvormen van het verleden", zei 
drs. Den Uyl in het begin van zijn rede. 

"Is het overigens niet volkomen logisch dat con
servatieven van allerlei schakeringen wel snerpende 
kritiek hebben op socialistische hervormingsdrift, 
maar wat de toekomst betreft hun geestelijke troost 
voornamelijk zoeken in het verleden? 

Als ik de afwezigheid van een vergelijkbaar maat
schappelijk perspectief bij de andere partijen nadruk
kelijk signaleer, is het omdat met het ontbreken van 
een dergelijk pogen bij de niet-socialistische partijen 
een wezenlijke tegenstelling wordt aangeduid. 

Het socialisme is voortdurend bezig zijn politiek 
af te st~mmen op de eisen van de toekomst, terwijl 
de niet-socialistische partijen bovenal geïnteresseerd 
zijn in vormen en waarden van het verleden". 

!fet is toch wel aanmatigend te beweren, dat de 
niet socialistische partijen bovenal geïnteresseerd zijn 
in vormen en waarden van het verleden. 

Dit had men van een wetenschappelijk man toch 
niet verwacht. 

Ook de heer Den Uyl zouden wij dezelfde raad 
kunnen geven als de heer Burger. Sla de Handelin
gen van onze parlementaire debatten eens op, opdat 
gij dergelijke dwaze nietszeggende dingen voor u 
houdt. · 

* * * 

Drees of Romme 

Nog een interessante ·passage uit de rede van 
mr. Burger op het Partijcongres van de P. 

v.d.A. 
Mr. Burger betoogde, dat er bij de komende ver

kiezingen eigenlijk slechts gekozen kan worden tus
sen Romroe en Drees. 

"Niemand", zo zeide hij, "zal straks behoeven te 
beweren niet begrepen te hebben, dat hij Romne 
tot minister-president koos, toen hij op de protes
tants-christelijke partij en of op Oud zijn stem uit-

. bracht". 
De heer Burger stelt de zaak wel wat al te radi

èaal. Dit behoort zeker tot de propaganda tot de 
massamens. Het doet ons te veel lijken op de nare 
als even onzinnige leuze: "Mussert of Moskou". 

Verheffend kunnen wij deze strijdkreet in elk ge
val niet vinden. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 
GrondwetsherzieninCJ buitenlandse betrekkinCJen • Een zeer 

technisch 9eval • AmenderinCJen door prof. Oud • Niet CJewaar· 
deerd sub-amendement van mr. Van Riickevorsel. 

Garantiewet Militairen K.N.I.L. CJewiiziCJd • Vier verbeterinCJen, 
maar een addertie onder het CJras? • Amendement-Hazenb~sch 
verworpen. 

Gesprek met een lezer over woniqCJtellinCJ • Wacht u voor 
demaCJOCJie! • We verwerpen CJOedkope succesies. 

D e wijziging van de bepalingen be
treffende de buitenlandse betrek

kingen (voornamelijk betrekking heb
bend op de wüze van goedkeuring van 
overeenkomsten), vervat in een der 
grondwetsherzieningsvoorstellen, is een 
zo technische materie, dat we ons nau
welijks kunnen voorstellen, onze lezers 
te dienen met een verhandeling van de 
daarover gevoerde Kamerdiscussie. 

Het was trouwens ook een "techni
sche herziening". De principiële beslis
singen waren bij de Grondwetsherzie
ning van 1952/53 gevallen, waarbij de 
bepalingen op dit stuk toen ingrijpend 
waren gewijzigd. De herziening van 
thans kwP!!l nu tegemoet aan gebleken 
lacunes of in de praktijk gebleken be
zwaren, waarbij in belangrijke mate 
waren gevolgd de voorstellen van de 
daartoe speciaal in het leven geroepen 
commissie-Kranenburg. 

We willen volstaan met te vermelden, 
dat de heer Oud erin slaagde, de voor
stel!C'n op een tweetal punten te amen
deren. 

Een amendement van de heer Oud, 
om, ter bevordering van duidelijke for
muleringen, in de Grondwet het verschil 
te doen uitkomen tussen het "medede
len" en het "overleggen" van overeen
komsten, werd, na enige discussie met 
minister Luns, tenslotte toch door deZe 
overgenomen. 

Een tweede amendement van de heer 
Oud sloeg op de omschrijving van de 
"stilzwijgende" goedkeuring. 

Mr. Van Rijckevorsel (K.V.P.) had 
een sub-amendement op prof. Oud's 
amendement ingediend, dat de heer Oud 
bestreden had, maar door de Kamer
meerderheid toch werd aangenomen. 

Het amendement werd nu dus een 
"amendement-Oud-Van Rijckevorsel'', 
maar de heer Oud legde to<::h met na
druk vast, dat hij de verantwoordelijk
heid voor de tekst nu geheel wilde laten 
voor de heer Van Rijckevorsel, omdat 
hij niet de overtuiging had, dat diens 

· su.b-amendement een verbetering was. 
· De heer Oud had voorgesteld, artikel 

61 te lezen: "De goedkeuring wordt uit
drukkelijk of stilzwijgend verleend. De 
uitdrukkelijke goedkeurJng wordt ver
leend bij de wet. 

De stilzwijgende goedkeuring kan 
worden verkregen door de overeenkomst 
te dien einde aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal over te leggen. Zij is 
verleend, indien niet binnen dertig da
gen na de overlegging door of namens 
een der Kamers of door tenminste een 
vijfde van het grondwettelijke aantal 
leden van een der Kamers de wens 
wordt te kennen gegeven dat de over
eenkomst aan de uitdrukkelijke goed
keuring zal worden onderworpen". 

Door de aanvaarding van het sub
amendement van mr. Van Rijckevorsel 
(het werd aangenomen met 49 tegen 19 
stemmen - tegen de V.V.D., de A.R. 
en de C.P.N.) is het derde lid van het 
amendement-Oud nu aldus gewijzigd, 
dat het luidt: "De stilzwijgende goed
keuring is verleend, indien niet binnen 
dertig dagen na een daartoe strekken
de overlegging van de overeenkomst 
aan de beide Kamers der Staten-Gene
raal, door of namens een der Kamers, 
of ...... " enz. 

Het aldus gewijzigde amendement 
werd nu z.h.s. aangenomen, met aan
tekening, dat alleen de C.P.N. tegen 
was. 

Met minister Luns is een korte, 
maar heftige strijd gevoerd over 

de . wijziging van de Garantiewet Mili
tairen K.N.I.L., waarbij onze fractie 
een amendement van de heer Hazen
bosch (A.R.) heeft gesteund, zonder 
daarbij opzij te gaan voor een "onaan
vaardbaar" van de minister. 

Het ingediende wetsontwerp had ten 
doel, deze garantiewet aan te passen, 
voor zover nodig, aan de ingrijpende 
wijzigi:r:gen, die in 1954 waren aange
bracht in de Garantiewet Burgerlijk 
Overheidspersoneel Indonesië. 
. Alleen was die navolging in mindere 
mate nodig, omdat de dienstverbanden, 
waarop de Garantiewet Militairen 

· K.N.I.L. betrekking heeft, zonder uit
zondering m.i.v. de datum van ophef
fing van het K.N.I.L. zijn verbroken. 

ZEGERING HADDERS 
...... scherpe bewoordingen ..... . 

De Regering had in de M. v. T. een 
viertal wijzigingen opgesomd, waarin 
dit wetsontwerp voorziet en die, naar 
de heer Zegering Hadders, sprekend na
mens onze fractie (hij verving de heer 
Ritmeester, die ziek was), toegaf, 
evenzovele verbeteringen zijn, 

Dit stemt tot voldoening en op deze 
grond heeft onze fractie dan ook ge
meend, niet tegen dit ontwerp te mo
g-en stemmen. 

Die vier verbeteringen waren: het 
vervallen van de eis van het bezit van 
de Nederlandse nationalit.eit op 26 de
cember 1949; het v~rlenen van over
toehtsrechten naar Nederland aan zon- , 
der recht op pensioen afgevloeide be
roepsmilitairen en hun gezinsleden; het 
openstellen van de mogelijkheid voor 
zonder recht op pensioen afgevloeide 
beroepsmilitairen om voor hun wedu
wen en wezen pensioenrechten te ver
krijgen en tenslotte het invoeren van 
dt· verzachting van de anti-cumulatie
bepaling. 

In de wijziging van technisch-juridi
sche aard van artikel 2 zag de heer 
Zegering Hadders echter een addertje 
- zo niet een adder - onder het gras, 
in dien zin, dat daarbij zou worden be
slist over de n,i.et betaling van de ach
t-erstallige salarissen over de tijd, in 
Japanse krijgsgevangenschap doorge. 
bracht, waarover bovendien een proces 
tegen de Stàat lopende is. 

De minister ontkende met nadruk, 
dl\t in artikel 2 van deze militaire ga
rantiewet de rechten aanspraken over 
de periode voor de souvereiniteitsovër
dracht zouden zijn gegarandeerd en dUs 
kon men ook niet zeggen, dat de voor
gestelde tekstwijziging daarin veran-
dering bracht. · 

Onze fractie heeft niettemin, ondanks 
een ministerieel "onaanvaardbaar", ge
stemd vóór een door de heer Hazen
bosch ingediend amendement, om hier 
d,~ oude tekst te behouden. 

De heer Zegering Hadders vond daar. 
bij nog gelegenheid, in scherpe bewoor
dingen het standpunt te hekelen, dai de 
Staat niet gehouden zou zijn, deze ach· 
terstallige saiarissen uit te betalen. 

Het amendement-Hazenbosch werd 
verworpen met 50 tegen 30 stemmen. 
Vóór stemden de A.R., de V.V.D., de 
C.H., de staatk.-geref. en één lid van cte 
K.V.P.-fractie: de heer Andriessen. 

Zoals gemeld, heeft onze fractie we
gens de verbeteringen, welke het ont
werp bracht, daarna niet tegen het 
ontwerp zelf willen stemmen. Het werd 
z.h.s. aanvaard, met aantekening, dat 
de A.R. en de Staatk.geref. geacht wil
den worden te hebben tegengestemd. 

E en lezer uit Rijswijk geeft ons in 
een brief als zijn mening, dat 

door vóór het wetsontwerp inzake de 
woningtelling te stemmen, de. V.V.D. 
zich voor velen, die "de ambtenarij, de 
geldsmijterij en de overdreven zucht 
naar perfectie in dit land beu zijn", ze
ker niet aantrekkelijk maakt. 

Hoe is het, zo vraagt hij, in vredes
naam mogelijk, dat een partij, die toch 
tegen overdreven staatsinmenging en 
voor zuinigheid met belastinggelden 

heet te zijn, haar steun geeft aan een 
dergelijk wetsontwerp? 

Voor zover hem bekend, kwam het 
enige verstandige geluid bij de behan• 
deling van genoemd wetsontwerp van 
.de heer Beernink (C.H.) en hij meent, 
dat Rijswijk zich gelu"Wkig zal prijzen 
met een dergelijke secretaris. 

Nu kennen wij de heer Beernink vrij 
goed en we zullen Rijswijk zeker niet 
beklagen, dat het hem als Gemeente
secretaris heeft, al zal het hem wegens 
de vele vergaderingen en andere besog. 
nes, aan het lidmaatschap van de Kamer 
verbonden, nogal eens moeten missen. 

Juist echter, omdat wij mr. Beernink 
kennen en hem bovendien kennen als 
een in zakelijke aangelegenheden ook 
zakelijk en nuchter man, was onzé re
actie, toen we hem in de Kamer hoor· 
den, precies andersom als die van onze 
geachte briefschrijver. 

Wij hebben toen gedacht: als we de 
heer Beernink niet beter kenden, zou
den we a-eggen: dat riekt naar dema
g·cgie. 

Zijn uitroep, dat het woningtekort 
niet in de geringste mate zal afnemen 
door een woningtelling en het belache
lijk .maken van de aan dEl woningtellers 
uit te reiken instructie waren toch echt 
wel een beetje goedkoop, 

Natuurlijk zullen rechtstreeks als ge
volg van een woningtelling niet méér 
woningen worden gebouwd, maar dat 
heeft ook niemand, ook d-e minister 
niet, beweerd. 

Ook onze geachte briefschrijver,· die 
zelf zakenman is, zal weten, dat export
zaken veel doen aan marktanalyses, dat 
grote maatschappijen prognpses opstel
len van verwachtingen op bepaalde ge
bieden of andere, soms kostbare studies 
en berekeningen laten ma:ken, waarop 
de directie haar· zakelijke politiek voor 
de naaste toekomst bouwt. 

Die analyses op zichzelf verhogen de 
export nièts, evenmin als door progno
ses en berekeningen en opzetten de om
zet of afzet op de binnenlandse markt 
iets vergroot. Zij kosten alleen maar 
geld; "geldsmijterij, ambtenarij" zou 
men hem naar het hoofd kunnen wer
pen, maar de moderne zakenman zal 
daar om lachen en u vertellen, dat hij 
drommels goed weet, wat hij doet en 
niet meer rondloopt met het ouderwetse 
idee, dat een goede boekhouding, markt
analyse, het maken 'Van prognoses "al
lemaal flauwe kul is en geld weg
gooien." 

Zo is het ook hier. Er is een schrij· 
nend tekort aan woningen. Een tekort, 
dat bijna overat bestaat, maar toch on
weerlegbaar in de ene plaats en de ene 
streek veel nijpender nog is dan in de 
andere. Er zijn bovendien huizen nodig 
voor arbeiders, voor middenstanders, 
voor gegoeden, voor kleine en grotere 
gezinnen, voor jonggehuwden en oude
ren. 

Er zijn bovendien honderden gemeen
ten in het land en die gemeenten beçon

. curreren elkaar niet alleen in het aan
tonen, dat voorat bij h e n de woning
nood toch wel erg nijpend is, maar zij 
''oeren ook steeds strijd met het rijk 
over de juiste gegevens betreffende de 
behoefte. 

Wat doet nu de grote zakenman in 
zo'n geval? Hij zegt: vóór alles moet ik 
beschikken over een overzichtelijk ge
heel van de bestaande vraag en al wat 
daar mee samenhangt. 

Welnu, een minister staat er in der
gelijke situaties precies zo voor als de 
grote zakenman. Ook hij moet beschik· 
ken over de zo exact mogelijke cijfers 
en gegevens, die hem voor het verder 
uitstippelen van het beleid de grond 
ond·er de voeten geven. 

Zo stond en staat minister Witte er
V•'•C'r. Hij had· aangetoond, dat de cijfers 
van de woningtelling van 1947 niet meer 

MINISTER LUNS 
...... ;,onaanvaardbaar" ...... 
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truikibaar waren niiet alleen, maar dat 
·- en dat was zij n schuld niet - men 
bovendien in de verschillende gemeen
ten bij die telling dikwijls van heel ver. 
schillende maatstaven was uitgegaan, 
met het gevolg, dat landelijke vergelij
kingen niet waren te maken en er 
voortdurend strijd werd gevoerd over 
de juiste gegevens, waarop toewijzingen 
werden gebaseerd. 

Het is dan ook volkomen redelijk, dat 
o;1ze woordvoerder, de heer Ritmeester, 
heeft -gezegd: "Wanneer dit het uit
gangspunt is, dan kan ik mij daar vol
komen mee verenigen". 

Hij heeft niet gedaan hetgeen ons 
tegenover sommigen misschien een tij
ddijk goedkoop succesje had kunnen 
verzekeren en daar zijn wij hem erken
telijk voor, al hadden we natuurlijk ook 
niets anders verwacht. 

We zijn daarvoor erkentelijk, omdat 
we een serieuze politieke partij zijn, die 
haar verantwoordelijkheid }\OOg schat 
en niets voelt voor kleine, go•Jdkope 
succesjes, die uiteindelijk tóch geen 
winst brengen. 

Daarom juichen we de houding toe, 
die, op de c.h.-fractie na, alle sprekers 
in de Kamer hebben aangenomen. Zij 
hebben zich laten overtuigen door de 
zakelijke argumentatie van de minister, 
maar ze hebhen wat de uitvoering be
treft, zakelijke kritiek geleverd, welke 
dan ook tot verschillende verbeteringen 
en toezeggingen heeft geleid. 

Hopen we, dat er een Regering zal 
komen, die het woningprobleem krach
tiger en doeltreffender zal weten aan te 
pak·ken dan het aarzelende Kabinet
Drees, . waarin minister Witte tegen de 
sterke politieke figuren, die de socialis
ten in dat Kabinet stuk voor stuk zijn 
(hoe heeft de heer Oud met zijn prog
nose bij het eerste optreden van dit Ka. 
binet gelijk gekregen!) niet heeft op 
gekund. 

Zulk een Kabinet zal aan de in te za
melen gegevens naar onze overtuiging 
een voortreffelijke basis hebben om zijn 
woningbeleid voor de naaste toekomst 
uit te stippelen. A. 

· Ons politiek cabaret OOCJStte 
CJroot succes in Zuidhorn 
z-1 reeds dagen van te voren 

uitverkocht 

Voor de afdelingen Aduard, Ezlnge, 
Grijpskerk, Oldehove en 2jUiidhorn gaf 
op 7 ~aart het politiek cabaret "'t Is 
Oud, 't blijft nieuw" onder leiding van 
Alexander Pola een voorstelling. 

De belangstelling voor deze avond 
was overweldigend groot. Reeds en1ge 
dagen te voren waren alle kaarten uit· 
verkocht. 

Als spreker was uitgenodigd mr. W, 
J. Geertsema, burgemeester van Warf
fum. Deze begon met t-e zeggen, het een 
bijzonder voorrrecht te achten voor 
deze tot in alle hoeken bezette zaal te 
mogen spreken om zodoende het <toe! 
en streven van de V.V.D. te belichten. 

De V.V.D. wordt wel eens verweten, 
dat ze geen beginselpartij is. Door een 
der voormannen van de P. v. d. A. is 
eens gezegd, dat waar gehakt wordt, 
spaanders vallen. Hiervan zou de V.V.D, 
profiteren. Dit werd door d<' spreker 
bestreden. 

Het liberàlisme is geen \·oorstander 
van ongebreidelde vrijheid, dat leidt tot 
bandeloosheid. De V.V.D. heeft zijn be
ginsel gericht naar de algemene chris
telijke maatstaven, de aanvaarding van 
het beginsel der verdraagzaamheid. 

Het is de V.V.D. die opkomt voor de 
geestelijke vrijheid, zoals spr. aantoon
de bij de behandeling van de crematie
wet. Hierbij werd ook nog gewezen op 
de uitspraken van pater Stokman en 
Bruins Slot. 

De V.V.D. is en blijft een volkspartij, 
waarvan allen, die de liberale beginse
len zijn toegedaan, lid kunnen zijn. 

Meermalen wordt de V.V.D. voorg·e
steld als een partij van kapitalisten. 
Maar die zijn er weinig meer. Bij de 
laatste stemming behaalde de V.V.D. 
een half miljoen stemmen. 

Het is een partij, waarin arbeiders 
en middenstanders hun belangen zien 
behartigd. 

Ook voor de z.g. vergeten groepen 
wordt gestreden, de groepen, waarvoor 
het volgens dr. Drees, zo moeilijk is, de 
behulpzame hand te bieden. :Maar· hier• 
mede is men er niet, aldus sprekec. 

Na nog een dringend beroep te heb
ben gedaan op de aanwezigen om de 
beginselen van de V.V.D. verder uit te 
dragen, besloot de sprel.er zijn gloed
volle rede. 

Hierna trad het gezelschap Alexan
der Pola voor het voetlicht. Het pro
gramma werd vlot afgewerkt en het 
succes was buitengewoon groot. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Vereniging van Staten- en Raadsleden van 
de V. V.D. Ln Jaarvergadering bijeen 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een 1\Hddenstands
forum zal optreden, belegd: 

Bestuur werd aangevuld met enige nieuwe leden 
Op zaterdagmiddag 10 maart had in 

het Gebouw voor Kunsten en W·eten
schappen te Utrecht onder voorzitter
schap van de heer D. W. Dettmeijer uit 
Den Hàag de jaarlijkse algemene ver
gadering plaats van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de Volks
partij voor Vrijheid en De.mocratie. 

De voorzitter vestigde bij de opening 
van de vergadering er de aandacht op, 
dat de Vereniging een bloeiend bestaan 
leidt en dat dit blijkt uit de belangstel
ling voor de vele zaken, waarmede èle 
Vereniging zich bezighoudt. 

Terwijl de aanwezigen zich van hun 
zetels veVhieven werden woorden van 
nagedachtenis gewijd aan mr. J. Rut
gers, die gedurende vele jaren van zijn 
warme belangstelling voor de vereniging 
heeft doen blijken en aan M. Gautier, 
burgemeester van Berkenwoude, jhr. 
mr J. Schuurbecque Boeije, burgemees
ter van Zierikzee en A. C. Streefland. 
wethouder van Lekkerkerk. 

De jaarverslagen van de secreta
resse-penningmeesteresse der vereniging 
mej. mr. M. M. F. van Everdingen, 
werden goedgekeurd en op voorstel van 
de kascommissie, bestaande ;uit mej. mr. 
J. Hefting uit Utrecht, mr. A. J. Dan
keiman uit Den Haag en G. J. van der 
Noordaa uit Zwolle werd bij monde van 
de heer Van der Noorda over het finan
ciële beleid décharge verleend. 

De heer Dettmeijer uitte daarbij te-
. vens zijn dank voor het feit, dat mej. 

Van Everdingen zOVeel arbeid voor <Ie 
vereniging verricht. Uit het jaarverslag 
blijkt, dat het ledental in 1955 toch nog 
gestegen is en wei van 578 tot 583. Het 
Bureau voor Gew.eent~politiek verricht, 
dank zij de activiteit van de directeur 
van dit Bureau, de heer K. H. Brandt, 
steeds meer documentatie-aJibeid. · 

TÓt leden van de kascom~issie voor 
1956 werden benoemd mevr.· mr. E. Ve
der-Smit te Huis ter Heide en de 
heren M.D. Scheer te Heemstede en C. 
Uittenbogerd te .Haast,recht. · 

De aftredende bestuursleden mr. H. 
S. Siebers te Groningen ( oridertoorzit
ter) eri M, Visser te Arnhem, Werden bij 
acclamatie hèrkozen. Dank bracht de 
voorzitter aan de aftredende bestuurs
leden de heren A. Schouten te Culem
borg en L. A. Schenk te Middelburg, die 

· zich niet herkiesbaar hadden gesteld. 
Als nieuwe bestuursleden werden bij 

acclamatie gekozen jhr. W. H. D; Quar
les van Ufford, lid van de gemeenteraad 
van Breukelen en mr. E. H. Toxopëus, 
lid van de gemeenteraad van Breda. 

De vergadering besloot over te gaan 
tot· de instelling van een adviescommis
sie voor de Vereniging met betrekking 
tot vraagstukken op het terrein van 
Maatschappelijk Werk. 

Eveneens werd besloten in te gaan op 
het voorstel van de Landelijke Midden
standscommissie van de V.V.D. om een 
gemengde commissie van beid·e instan
ties in te stellen ter bestudering van de 
vraag of een billijke schadeloosstelling 
dient te worden getroffen ten behoeve 
van middenstanders, die benadeeld wor
den door langdurige gehele of gedeelte
lijke afsluiting van straten voor het 
verkeer wegens herstelwerkzaamheden. 

Met een kort opwekkend slotwoord 

sloot de heer Dettmeijer deze vlot verlo.. 
pen vergadering. 

Het bestuur van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de V.V.D. 
heeft op zaterdag 10 maart te Utrecht 
eveneens vergaderd onder voorzitter
schap van de heer D. W. Dettmeijer ter 
bespreking van verschillende zaken, lig-
gende op het terrein der vereniging. . 

Uitvoerig werd daarbij van gedachten 
gewisseld over het orgaan "Provincie 
en Gemeente" en het Bureau voor Ge
meentepolitiek alsmede over de instel-
ling van enige commissies. · 

De heer Schouten uitte in deze ver
gadering, welke de laatste was, die hij 
als bestuurslid bijwoonde, zijn dank voor 
de goede samenwerking, waarop de 
voorzitter de heer Schouten dank bracht 
voor de vele waardevolle ad•ri.ezen door 
hem in de loop der jaren in het belang 
van de werkzaamheden der Vereniging 
gegeven. 

Dinsdag 20 maart te Gorinchem. 
Woensdag 21 maart te Breukelen 
om 20 uur in hotel "Het Statenwapen". 
Maanda&' 9 april te Amersfoori, in hotel 
Riche, Korte Gracht 2. Aanvan&' 19.6 uur. 
Maandag 16 april te Heerenveen. 
Maandag 7 mei te Goor. 
Maandag 14 mei te Zeist in hotel ,,Hermi
tage", om 8 uur. 
Maandag 28 mei te Middelburc 
Dinsdag 29 mei te Goes 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggende af
delingen. 

In de maand april zijn nog beschik
baar 16 en 23 .. Geïnteresseerde af
delingsbesturen wordt verzocht 
zich tijdig in verbinding te stellen 
met het secretariaat der Lande
lijke Middenstandscommissie, Zuid
Oost Buitensingel 226a, telefoon 
01700/770425 te 's-Gravenhage. 

Nogmaal!: Gemeentelijke subsidies 
voor kerkenbouw 

Hilversum gaf het verkeerde voorbeeld 
8 lijkens een verslag . in het Alge

meen Handelsblad van 7 maart 
· heeft de Hilversumse gemeenteraad 
zich op 6 maart met een grote meer
derheid uitgesproken vóór subsidiever
lening aan kerkenbouw. Wij achten dit 
een hoogst bedenkelijk precedent. 

In ons weekjblad van 26 februari 
schreven wij over dit actuele onderwerp 
en cóncludeerden, dat het beginsel van 
scheiding van Kerk en Staat in strijd 
is met de gemeentelijke subsidies voor 
lrerkenhoilw. ·· . · 

Wij bestre!len de opvatting van prof. 
mr. G. van den Bergh, die geen be~aar 
koestert tegen .dergelij~e geJ;neenteiijke 
.subsidjes, mits "leven,sbeschquwelijke" 

.. veren;igingen opJc een, plaatsje ingez:uimd 
·. krijgen. aan de .gemeenter:vif. Zo daCht 

prof. Garmt Stuiveling (P.v.d.A.-r~s
lid te Hilversum), .er .ook over. 

Voordat de ge'm.eenteraa.d zich zou 
uitspreken over de vraag of al· dan· niet 
tot· subsidieverlening voor kerkenbouw 
moest ·worden besloten, wenste hij dat 
de gemeenteraad ziCh zou uitspreken 
vóór subsidie op gelijke basis van even
tueel te stichten gebouwen in dienst 

·van buitenkerkelijke geestelijke stro.. 
mingen. Toen de raad zich hiervoor niet 
wenste uit te spreken vóór.afhand·eling 
van het voorstel tot subsidieverlening 
aan kerkenbouw, verlieten prof. Stuive
ling en twee van zijn fractiegenoten uit 
protest de zaal. Met 25-7 stemmen 
sprak de raad zich in hun afwezigheid 
uit vóór subsidieverlening. De motie 
van prof. Stuiveling werd met di:ms in-

- stemming in handen van B. en W. ge
steld om pre-advies - aldus het ver
slag in het Handelsblad. 

• • 
* 

V oordat dit besluit genomen werd, 
hadden alle linkse fracties zich 

er tegen verzet dat dit vraagstuk reeds 
deze avond aan de orde werd geste~d

De drie lirikse fracties (v.v.d., p.v.d.a. 

en c.p.n.) wensten nl. de richtlijnen der 
regering af te wachten op basis van het 
rapport der onlangs door doe minister 
van Binnenlandse Zaken, prof. dr. L. J. 
Beel, ingestelde commissie-Sassen (de 
taak van deze commissie is advies uit te 
brengen over de vraag, of het aanbeve
ling verdient, richtlijnen op te stellen 
voor subsidiëring door de overheid van 
de bouw van kerk~n). 

Zo deze vraag bevestigend beant
woord wordt, kan de commissie de no
dig'e voorstellen doen. Zij kan daarbij 
ook de vraag onderzoeken, of het nodig 

·· is, de subsidie, die totnogtoe alleen door 
gemeenten werd verstrekt (gedoeld 
wordt ·op het geval-Nijmegen en de uit
spraak van de Kroon in dezen - v. R.), 
uit te· breiden tot rljks- en p'roviDciale 
subsidies).' · De stemming "hierover le
verde eén 18--17 zege voor "rechts" op, 
dank ·zu het feit; dat twee linkse raads
leden dèze avond verstek haddén ·laten , 

"gaan. 
• • • 

Naar aanleiding van bovenstaande 
·feiten concluderen wij het vol

gende: 
1. Het verlenen van gemeentelijke 

subsidies en van rijks- en provinciale 
subsidies voor kerkenbouw dient van 
liberaal standpunt uit principieel afge
wezen te worden, omdat aldus het be
ginsel van scheiding van Kerk en Staat 
ondermijnd wordt. 

2. Onjuist is het, dat minister Beel in 
zijn taakomschrijving van de commissie
Sassen slechts spreekt over subsidie
verlening van kerkenbouw en niet te
vens over subsidieverlening ten behoeve 
van gebouwen van levensbeSchouwelijke 
stromingen . 

3. Men benoeme zo spoedig mogelij'k 
een commissie, die deze materie onder
zoekt, opdat onze partij in voorkomende 
gevallen één lijn gaat trekken. Pericu
lum in mora! 

P. D. VAN ROYEN. 

:Liberaal Middenstandscongres 

Woensdag 

2S 

april 

19S6 

11 uur 

in .Bellevue· te Amsterdam 

Mevrouw J. B. CH. SJOLLEMA-s" JACOB. 

presidente van d~ Unie- van Vrouwelijke Vrijwil

lig-ers te Rotterdam, spreekt over: .. Midden

standsvrouwen. waar bliift gii?"" 

Afdelingsbesturen, zorgt voor een massale opkomst. 

Wekt de vrijzinnige middenstanders in uw gemeente op tot bezoek 

I .. 
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,AGENDA 
Zaterdag 17 maart, 2.45 uur, leden

vergadering Centrale Zwolle, in 
hotel v. Gijtenbeek, Stationsplein 
Zwolle. 

Zaterd~ 17 maart, 3.30 uur, 
Centrale Den Helder Het Gul
den Vlies, Koorstraat '20 te Alk
maar. Spreker mr. H. van Riei 
Des avonds politiek cabaret. 

Zaterdag 17 maart, 2.30 uur, leden_ 
vergadering Centrale Dord'recht 
Daktuinzaai Hotel Atlanta ~ 
Rotterdam. 

Dinsdag 20 maart, 8 uur, open
bare vergadering van de afde
ling Zeist in hotel Hermitage. 
Spreker het Kamerlid G. Rit
meester. 

Zaterdag Z4 maart, 3.30 uur Secre
tarissen Kamercentrales te Am
sterdam. 

Donderdac 5 april, openbare bij
eenkomst van de afdeling Zeis& 
in de grote toneelzaal van ,,Figi". 
Spreker mr. dr. C. Berkhouwer. 
Voorts optreden van het politiek 
cabaret. 

Vrijci'a&" 13 en u.terd~ U aprU, 
Jaarlijkse Algemene Vergadering, 
Bellevue te Amsterdam. 

Woensda&' 25 april, Middenstands
congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconfe
rentie te 's-Gravenhage. 

Woensdar 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te Amsterdam. 

Nieuw leven in 
Kloosterburen en Beerta 

' 

In Kloosterburen was de afdeling van 
de V.V.D. sedert enige jaren in sluimer. 
Dank zij de activiteit van de heer 0. de 
Vries, popagandist voor Groningen en 
Drente, is in deZe plaats weer een 
groepje belangstellenden gevonden,· die 
op 16 februari J 1et de afdeling Ulrum 
een samenkomst had in café Boekhold 
te Ulrum. · · 
. Als sprekers traden hier op mevrouw 

Doornbos-Oosting over de beginselen 
der V.V.D. en de heer 0. de Vries over 
praktische po,litiek en de verkiezingen. 
Besloten. werd. beide afdelingen te com- '' 
bineren tot de afdeling Ulrum-Klooster. 
buren .. 

Het . b~sty.ur is als volgt saD;lenge
steld: J. 4. )leijer, Huize :a<>ku.m, Kloos
terburen, voorz.; A. Rienks, De .. Klei, 
Ulrum, secr.-pen. en L. Boer, Zoutkamp. 

Ook de afdeling Beerta is tot her
nieuwde activiteit gekomen. Op 23 fe
bruari werd een ledenvergadering ge
houden, waar het volgende bestuur werd 
gekozen: H. E. de Boer, voorz.; leden: 
mevr. Mellema-Bosker, mevr. Muller
Joling, K. Hut, J. Smith, E. Leutscher 
en G. E. Molema. De bestuursfuncties, 
behalve die van voorzitter, zullen nog 
nader worden verdeeld. 

Afdeling Assèn hield 
i aarvergadering 

De afdeling Assen hield 5 maart jl. 
haar jaarlijkse ledenvergadering onder 
voorzitterschap van ir. E. Biewenga. 

Nadat de verslagen van secretaris en 
penningmeester waren goedgekeurd, 
kwam de bestuursverkiezing aan de 
orde. De aftredende leden, de heren F. 
Faber, H. Hingstman enG. Ziengs, wer
den allen bij acclamatie herkozen. 

Tenslotte werd de te voeren verkie
Zingspropagan"da uitvoerig besproken, 
waarbij. dè voorzitter mededeling deed 
van .te' beleggen bijeenkomsten. . 

Het was een zeer geanimeerde verga
dering. 

Logies ter gelegenheid van 
de iaarliikse Algemene 

Vergadering op 13 en 14 
april a.s. te Amsterdam 
Aangezien liet, mede in verband 

met het bloembollenseizoen, bij
zonder moeilijk is te Amsterdam 
logies te bespreken, zal de afdeling 
Amsterdam trachten zoveel moge
lijk afgevaardigden en leden bij de 
leden in Amsterdam onder if' 
brengen. 

Opgaven dienen VOOR 1 APRIL 
A.S. te worden gedaan bij de heer 
H. J. L. Venhoff, Adm. de Ruijter
weg 277 te Amsterdam-West-IJ, 
telefoon K 20/80495. 
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De Vereniging van Staten- en Raadsleden van de JI.JI.D. bezon zich 

ASPECTEN VAN HET PROBLJ 
Het was een goede gedachte van het bestuur van de Vereniging 

van Staten- en Raadsleden in de V.V.D. om aan de op zaterdag 10 
maart j.l. gehouden jaarvergadering een congres te verbinden, dat 
geheel gewijd was aan aspecten' van het actuele probleem der vrije
tijdsbesteding. 

In dit verband waren ook vier rapporten van de OOMMISSIE TER 
BESTUDERING VAN SPORTVRAAGSTUKKEN ter tafel, n.L over 
de lichamelijke opvoeding, de bouw van gymnastieklokalen, speel- en 
sportterreinen en zweminrichtingen. Deze waardevolle handleidingen "'oór' staten- en raadsleden, waarin- ook op. overzichtelijke wijze de 
f'~~ië~ en ~Jmisc-.e upecten worden ~handeld, werden samen
gesteld door de coriimissiê, wèlke bestond uit de heren Dr. K. u, van 
Sêhagen, Amsterdam, voorzitter; A. J. Kalff, Den Haag, secretaris; 
Jhr. I. L. van den Berch van Heemstede, Den Haag; J. A. Boer, 

. Groningen; S. Breebaart, Middenmeer; J. R. Broers, Meppel; Mr. E. 
J. Bulder, Veendam; J. H. v. d. Burg, Amersfoort; Mr. A. J. Dankel
man:, Den Haag; W. C. Hartmann, Rotterdam; H. P. Hoolboom, Ede; 
F. Jutte, Den Haag; H. Machielsen, ffilversum; Mej. M. C. J. Pippel, 
Den Haag; W. Rob, Huizen; E. C. ~. Tijpstra, Wassenaar; P. Steen-
huis, Groningen; Mr. A. van der Wilde, Rijswijk. , 

De congresagenda bevatte bovendien inleidingen over een drietal 
aspecten van de vrijetijdsbesteding: een algemene beschouwing over . 
het maatschappelijke probleem en verder de relaties tot sport en 
cultuur. 

. Bril;ante inleiding van dr. K. H. van Schagen 
Zaterdagavond 8 uur werd in het Ge- In alle tijden en door alle volken is · 

bouw voor Kunsten en Wetenschappen gespeeld; onbewust, spontaan spel is een! 
aan de Mariaplaats te Utrecht begonnen uiting van levensdrift, van vitaliteit. Spel : 
met een openingsrede van de voorzitter, is een uittreden uit de sfeer van het-ge-; 
de heer D. W. Dettmeijer, die met de wone, het alledaagse en een binnentreden : 
bezoekers ook de talrijke commissieleden in een sfeer, die uiterst opwekkend en ' 
welkom heette en dank bracht voor hun verfrissend is voor lichaam en ziel. De ; 
voorbereidende arbeid. Moge wellicht de spelende mens is de veranderde mens; 
sportbeoefening voor raadsleden niet het hij is in een andere huid gekropen. 
meest brandende vraagstuk zijn, voor Spel is een functie, welke beantwoordt 
duizenden burgers is zij het wel, want aan een, fundamentele eis van het leven, 

dat het bevestigt, van het leven dat zich 1 

in beweging, vaak rijk van uitdrukking I 
van innerlijke bewogenheid, openbaart. : 
Aan het echte, pure spel is een dwin- · 
gend karakter vreemd. Het is een vrij- · 
willige, ·. spontanë handeling, een bezig
heid die niet als de arbeid, waar het po
lair tegenover staat op een nuttig doel 
is gericht. Spel heeft zijn doel in zich 
zelf, in de vreugde, die men aan de 
handeling zelf beleeft, in de vreugde die 
de speelsfeer opwekt. 

Het lichamelijke spel moge doelvrij 
zijn, het is er niet minder zinvol om. 
Voor het jonge kind, dat nog sterk leeft 
in de sfeer van het animale en het in
stinctieve, betekent het werk, dat aan 
plicht en ernst gebonden is, een onaan. 
genarne interruptie van het spel, van 
het spel dat gepaard gaat met lustge
voelens, zich voltrekt in emotionele 
sfeer door het moment van het onver
wachte en het avontuurlijke. 

Het spel, voor zover het geen solidair 
spel is, z.a. het experimenteren· van het 
jonge kind met het eigen lichaam om 
met voorwerpen uit zijn omgeving, is 
gebonden aan regels. Deze regels wor
den vrijwillig aanvaard; zij zijn bindend, 

D. W. DETTMEYER maar voor het spel van negatieve bete· 
... toto... kenis, omdat zij niet voorschrijven hoe 

het moet. Het spel kan een afwisselend 
sport geniet een grote aandacht in de verloop hebben, omdat ~~n, binnen de 

.wereld. De sportbeoefening schept ook. perken .van de regels, vriJ JS te doen wat 
·problemen voor de overheid, waarbij men men w.Jl. . . 
kan denken aan de grote bedragen wel- Het JS met . geheel o~rbod1g om vast 

. ke met tot stand brengen en explolteren te stellen, dat het SJ?el o~derwerp is en 
van de sporttterreinen, spórthallen, g~weest is van memge diepgaande stu• 
~embaden e:d. gemoeid zijn. ·· dJe. 

Er zijn ook andere aspecten, b.v. de 
toto - het wedden op de resultaten van· 
sJ.)ortwedstrijden ~ dat blijkens' dè ca. : 
.500 voetbidpools hier te lande grote om- i 
vang heeft gekregen. Spreker verklaar-; 
de persoonlijk van mening te zijn, dat 

1

: 
het beter ware dit ongereglemeiltèerde 
gokken behoorlijk te regelen en ook al
gemeen, buiten het meer besloten kader, 
toe te staan. ' 

De opbrengst waren dan te besteden 
voór de · aarileg van accomodaties en 
voor de uitzending van deelnemers aan 
de Olympische Spelen, mogelijk voor 
culturele doeleinden. De huidige toestand 
is in elk opzicht onbevredigend: (Ap
plaus.) · l 

Van spel naar sport 
Hierna was het woord aan dr. K. H. 

V a n S c h a g e n, rector van de Acade
mie voor Lichamelijke Opvoeding te Am
sterdam, die een inleiding hield over 
"Sport in het kader van de vrijetijdsbe
steding". Dit onderwerp kan bezwaarlijk 
los gezien worden van het spel, waaruit 
de sport zich heeft ontwikkeld en waar
van zij nog v ele wezenskenmerken 
dFaagt. 

. . 

"Ue sport als middel van 
die 

vrijetijdsb 
het volkf 

Met het spelverschijnsel hebben zich overwegingen belangrijker werd geacht. te hij OJ 
physiologen en psychologen, paedago· De verklarende schilderij van Pieter met eer. 
gen en sociologen, maar ook filosofen, Breughel "Kinderspelen" omvat een vol- worden, 
historici, theologen en land- en volken- ledige encyclopaedie van spelvormen, die minste i 
kundigen beziggehouden. tijdens - de middeleeuwen, naast zang, Het is 

Huizinga en Buijtendijk, geleerden van dans en min de grote vreugden van de Italië el 
internationale reputatie, hebben zich niet bevolking zijn geweest. de gesel 
te hoog geacht om zich met dit verschijn- Door de Renaissance brak zich een ningen 
se! te occuperen. · nieuw levensgevoel baan. Zij ontdektè de lende SJ: 

Het spel, dat zo oud is als de mens- mens ·en de wereld; zij erkende de eigen- ontwikk 
heid, heeft een lange en interessante ge- waarde van het lichaam; het te verzor- sport" 
schiedenis. gen en te ontwikkelen werd in het ka· i~tijnse' 

Het klassieke tijdperk is, zoals bekend der van een humane vorming als iets woord 
mag worden verondersteld, zowel voor vanzelfsprekends beschouwd. · Engela~ 
het begrip als voor de toepassing van In deze tijd verschijnen in Italië lij· 
spel en lichaamsoefeningen van funda- vige boekwerken, waarin - aansluitende 
mentele betekenis geweest. Laten we dit aan de denkbeelden van de Grieks-Ro· 
tijdperk dus verder stilzwijgend voorbij- meinse oudheid - spel en lichaamsoefe-
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Het l 
gaan en van de gelegenheid gebruik ma- De heer J. J. van Mechelen beëindigt zij herh 
ken een zeer verbreid misverstand uit zijn rede op de conferentie van de days (1 
de weg te ruimen met name, dat de mid· Vereniging van Staten- en Raadsleden heftige 
deleeuwen voor het spel een onvrucht· van de V.V.D. Naast hem mej. mr. M. schoolle 
baar tijdperk zouden zijn geweest. M. F. van Everdingen, en de heren D. een an 

Nieuwere bronnen hebben aangetoond, W. Dettmeyer, mr. L. J. F. Nijzenbeek overnar 
dat· de monl'l.iken gedanst en géspèeld en mr.· H. ·S. Siebers. 
hebben in de kerken en· de kloosters. 
Hier in de kloostefs ontstond het kegel- . ' b h d ld d H" · Itar·· 
spel, waardoor de strijd tegen de Sara- :Qmgen . e an e wor e~. Jer m Ie, 
cenen werd uitgebeeld. De overheid was op kl.assJeke bo_dem, e~ met In Eng~land, 
niet zelden verplicht de aristocratische ontwJkkel~en ZJc~. de hchaamso~fenmgen 
sport van de middeleeuwen, het tournooi, van de meuwe tiJd. Op de plemen van 
te verbieden, omdat het, plaats vinden- Flore~ce, ~adua, Ferrara ~n Bologna 
d · f . 1 .d. f werd mtens1ef gespeeld door JOng en oud, 

In d 
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Uit < 
sport < 
van dE 
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e m een s eer va~ passie, aan eJ mg ga arm en rijk. Niets heeft, volgens Burck
tlot .het "verspelen van tal. van mensen- hardt, in het Italië van de Renaissance, 
evens gegevel 

Het .was eveneens de overheid, die aan méér bijg~dragen tot de_ vermenging van de wer· 
de beoefening van het balspel door het ~et vers

1
ch1llende bevolkmgsgroepen, dan 

volk paal en perk stelde, omdat de e spe · 
oefening in het boo_gschi,eten uit utiliteits- Dezè spelijver, deze speelwoede, plantte 

zich voort in het land van Rabelais en 
Montàigne. Zij en vele anderen, waar· 

Van links naar rechts: de heer M. D. onder de beroemdste artsen ,van die tijd, 
Scheer (Heemstede), mr. F. G. van hebben aan de hand van het klassieke 
Dijk (Den Haag), Janzen (Harlingen), voorbeeld op het belang van éen ge· 
Visser (Arnhem) en K. H. Brandt zonde· rècreatie in de buitenlucht ge· 
(Den Haag) in druk gesprek tijdens wezen:. · 
de pauze. Op Franse bodem ontstond tijdens de 

Renaissance .een bijzonder grote bedrij· 
vigheid op het gj!bied van het spel. 
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I 
standigheden hiertoe aanleiding gaven. thoden, 
"En pleine Renaissance" ontstonden, als fabriek 
voorlopers van onze hedendaagse tennis. geword 

Zij z 
velen, 
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I
, banen, de zgn. "jeux de paume", de bal ne-men~ 
huizen. Zij dienden niet alleen de beoefe· Door 
ning van het kaatsspel, voorlopers van 

' het Engelse tennis, maar tevens de ar, delittg 
en ool 

tistieke ontwikkeling van de Fransen plooiin! 
Deze balhuizen (Ballhausplatz te Wenen) 
(Eed in de kaatsbaan) waren van toe- zwakt 
schouwersruimten voorzien, boden dUIJ WOrden 
tevens de gelegenheid om van toneel- Deze 
stukken van Racine en Molière te genie· sificati 

en ver: 
ten. notonie 

De balhuizen te Parifs leen a.1 

Een gevolg van het speelenthousiasme 
tijdens de Renaissance en . in de middel 
eeuwen is het ontstaan geweest van circa 
250 goed ingerichte balhuizen te Parijs. 
Sir Dallington heeft zich na een bezoel( 
aan Frankrijk enigszins smalend geuit 
over de speelwoede van zijn Franse tijd· 
genoten. In zijn .,View of France" merk· 
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en rhythme. Terwijl de sport bij de aan-~~ 
vang van haar opmars een reactie was 
op de techniek, heeft zij zich hoe lan
ger hoe meer aan haar methoden aan
gepast, is zij geperfectioneerde li
chaamstechniek geworden. Zij rekent 
met centimeters en seconden. Zij heeft 
de materialen, die voor haar toepassing I 
onontbeerlijk genormaliseerd. Zij heeft 

1 veel verloren · van de onschuld en de 
vrijheid van het spel, zodat zij voort- ! 
durend wordt geregeld, gebureaucrati- I 

seerd, niet zelden gecommercialiseerd. : 
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rol, hieraan, aan de sport, beleeft de 
sportsman en zelfs de toeschouwer de 
vreugde, die de arbeid hem ontzegt. 

Jaspers merkt ergens op, dat in de 
sport iets heroïsch ligt. Zij brengt dat 
tot uitdrukking wat de massa ontzegd 
blijft, maar daarom niet minder be
wondert. Het beangstigt en bevredigt 
en geeft aanleiding tot de geheime 
hoop ook zelf èenmaal iets buitenge
woons te bereiken. Sport mag in de 
aanvang van het industriële tijdperk 
zeker worden gezien als een middel, 
dat heeft bijgedragen tot genezing van 
de kwalen, die het moderne arbeids
proces deed ontstaan. Zij had in deze 
periode nog vele trekken gemeen met 
het spel, waarvan wij de kenmerken 
kenschetsten. 

De vraag dient echter te worden ge
steld, of de lopende band, die wij tot 
voor kort zagen als het symbool van 
de vreselijkste monotonie, als een 
haast ongeoorloofde ·vorm van slavernij 
voor de arbeiders, niet wellicht voor 
velen, die in onze tijd leven, het te
genovergestelde betekent. 

De moderne arbeidsmetboden hebben 
een sterke verbondenheid met het 
rhythme veroorzaakt. Deze verbonden
heid met het rhythme openbaart zich 
ook bij de ontwikkeling van de mo
derne muziek. De hedendaagse mens 
reageert op geluiden anders dàn die 
van vorige generaties. Het geluid heeft 
hem niet afgestompt; hij heeft steeds 
meer behoefte aan géluid. Voor hem 
is lawaai niet alleen geluidf maar ook 
muziek: 

Van de sport kan men zeggen, dat zij : 
gif en honing is van een zelfde plant. ' 

Ik meen te moeten wijzen op ten- ' 
denzen, die er op duiden, dat de mens : 
bij de sport verloren dreigt te gaan · 
door het ongelimiteerde prestatiestre- ' 
ven. Verre is het echter van mij om· 
de gevaren van de sport te overdrij
ven. Aan de andere kant is het onjuist 
ze te bagatelliseren. 

De sport, die op zich zelf goed noch 
verkeerd is, bergt een schat van moge
lijkheden in zich, ook in positieve Zin. 
Zij kan gezondheid en vreugde verschaf
fen en dat zij dit doet, ook in ons land, 
staat voor ons vast. 

Wat de clubbesturen en de leiders ech
ter niet uit het oog mogen verliezen, 
vooral met het oog op jeugdigen, is de 
betekenis, maar ook de grenzen van de 
sport. Onze tijd, beheerst door de tech
niek en de drang naar snelheid en ef
ficiency, heeft door korting van de ar
beidsduur veel tijd vrijgemaakt. Hierdoor 
krijgt de .mens gelegenheid tot zich zelf 
te komen, en niet alleen voor nieuwe ;lr
beid. Arbeid en vrije tijd zijn vaak als 

We zouden willen opmerken, dat tegenstellingen gezien. Er zijn tijden ge
de lopende band geen slavenketting weest, waarin men de arbeid als ~straf 
me.er l:lchijnt. _J!è .. zijn, d. ie ,Ae_. ar. beide.r h.eef.·l pes~l1R,1.lw_.,d ~? de.vr. ijetijd .• altii :eni
aan de vervloekte machihl'! klufstert, ge méiflel~~ tot een mens'Mlardtg· :le
ma,ar veeleer 'de navelstreng; . die heni veri: In at\dere tijden, ·v.r~arirt een mens
met het organisme .van de· -machine, 'l'laardig leven. slechts uit arbeid bestçnd 
die voor hem· levenselement is, ver- gold vrije tijd als diefstal en zond'e. 
bindt. De moderne mens heeft behoeftè Dat vrije tijd ook waarde in en door 
aan deze verbondenheid met het rhyth- zich zelf kan heblilen wordt thans wel al
me, ook bij zijn genoegen. Hoe ont- gemèen erkend, op voorwaarde echter, 
spant de mens zich van de arbeid? Hij dat deze tijd zinvol wordt gemaakt door 
blijft in de massa's bij de sport; bij het verrichten van een vrijelijk aanvaar-

De sport heeft zich onder de recreatie
vormen, onder de middelen tot vrije tijd
besteding een belangrijke plaats ver
overd. De sport oefent reeds een sterke 
aantrekkingskracht uit, omdat zij in on
ze dagen hoog aanzien geniet. 

Een jong, krachtig mens verlangt er
naar aan dit spelend meten van de krach
ten deel te nemen. Hier kan hij zijn ener
gie ontplooien op een wijze, waarbij 
moed, initiatief, kracht, uithoudingsver
mogen, eergevoel en zelfvertrouwen zich 
doen gelden. Hier kan hij tonen welke 
waarde hij vertegenwoordigt voor de 
groep, waarvan hij deel uitmaakt; wat hij 
hier zoekt en vindt is de ontplooiing van 
zijn energie en de wedijver met anderen. 
Dit verhoogt zijn zelfgevoel, dit bevre
digt zijn distructie-verlangen. 

Het is onjuist de sport met de maatstaf 
van de lichamelijke opvoeding te meten, 
haar eenzijdigheid en speCialisatie te ver
wijten. Harmonie is het ideaal van de 
lichamelijke opvoeding. Wat de sport 
zoekt is meer het karakter van de licha
melijke opvoeding. . Door dè zucht naar 
topprestaties, naar het record, dreigt het 
gevaar, dat de mens in de sportman ver
loren gaat. De sport moet geen voetbal
lers en hockeyspeelsters kweken, maar 

De heer G. H. 's Gravesande, Lia van 
de commissie voor culturele zàken van 
de V.V.D., in gesprek met de burge
meeste?' van Maarn, baron van Hemert 
tot Dingshof. 

De sport heeft zich in ons land der
mate ontwikkeld, dat tal van gemeen· 
tebesturen het nodig hebben geoor
deeld zich een ambtenaar voor de li
chamelijke opvoeding en de sport of 
een gemeente-inspecteur te assumeren. 
Het instituut van de gemeentelijke 
commissies voor lichamelijke opvoe
ding en sport had reeds voordien 
vruchtdragend werk op dit gebied ge
daan. 

In deze commissies zijn, in de regel, de 
vertegenwoordigers van de onderschei
dene in de gemeente beoefende takken 
van sport vertegenwoordigd. In vele ge
valle'n pleegt de wethouder van onder· 
wijs dergelijke commissies voor te zitten. 
In tal van gemeenten in ons land heeft 
men . het secretariaat van dergelijke com
missfes aan de ambtenaren voor de sport
zaken opgedragen. 

Dat het Rijk de sport welgezind is, 
blijkt uit de subsidiëring welk onlangs 
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Ueman-sport · voetballende mannen en hockeyspelende haar beslag kreeg. · 

Het getuigt m.i. van wijs inzicht, dat 
de grootste post voor de leiderscursussen, 
die sinds jaar en dag door de verschil
Iende sportbonden worden gehouden, is 
bestemd. Daarnaast heeft men bedragen 
uitgetrokken voor de zgn. "bestuurska
dervorming". Deze is gericht op de ver
dieping van het inzicht van de v~reni
gingsbestuurders in de sociale en opvoed
kundige taak van de clubs en op de toe
neming van hun bestuurstechnische be
kwaamheid. Tenslotte komt een belang
rijk deel van de subsidie aan de aanstel
ling van sportleiders voor de jeugd ten 
goede. 
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Mevrouw Veder (Huis ter Hei.de), mej. 
Hefting (Utrecht) en mevrouw Bier 
(Nieuwerkerk) bespreken de vrije
tijdsbesteding ván de vrouw. 
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Van Amerikaan naar 
Europeaan de inspanning, die als ontspanning wordt 

ervaren. Nu de mens meer vrije tijd heeft 
las spr. onlangs, weet hij haar dikwijls 

. Techniek èn sport bevredigen de niet te gebruiken; zoekt hij veeleer deze 
Ziel yan de hed~;'ldaagse ~~ns. J?.e tijd te verdrijven. Hij wordt overspoeld 
Amenkaan ~et ZIJn belacheliJk .schiJ- met vermaaksindustrie, wanneer de in
nend.e voorhefde voor getallen IS de dustriële industrie hem met rust laat. 
incarnatie .geworden van . he~ mensen- Er zijn vele vormen van tijdsbesteding. 
type, dat .. m. Europa bezig IS .te ont- Wat zij de mens verschaffen kan is her
staan. WIJ Zien het aan de kmderen. stel van evenwicht en harmonie verze
Hun interesse concentreert zich in kering van de persoonlijkheid. 'Dat er 
hoofdzaak op machines en getallen. De verband bestaat tussen de aard van de 
3 tot 5-jarigen kennen alle automer- arbeid en de behoefte aan recreatie be
ken. en jaarklassen en begrijpen van hoeft geen betoog. Men wil iets anders, 
radw vaak meer dan hun vader. dan waarmee men zijn brood verdient. 

Wat de hedendaagse mens interes- Zo zal een loopjongen zich niet bij voor
seert is techniek en sport. Beide zijn keur bij een wandelclub aansluiten, het
nauw verwant. Want sport is ook geen van een kantoorbediende eerder kan 
magie van het getal, roes van tempo worden verwacht. 

vrouwen. 
Al met al blijft de sport een aangele

~enheid voor volwassenen. De vrouw 
heeft reeds vele takken van sport ver
overd. Dit vloeit voor een deel voort uit 
het feit, dat zij ook in het arbeidsle~en 
naast de màn staat. De vrouw is daarbij 
vrouwelijk gebleven. De wedstrijdsport 
trekt vrouwen tot zich, die al naar 
het harde mannelijke type neigen. Die 
zijn er altijd geweest, ooi< zonder 
~port; zij vallen nu alleen meer op. 

Sport is een vorm ,van actieve re
creatie. 

Zij brengt de deelnemers naar het 
vrije veld, buiten de sfeer van het 

1 werklokaal, de benauwde behuizing en 
' de stoffige, onveilige, straat. Zij dient 
' het herstel eri de volmaking van de 

melis. 
Sport wordt niet ten onrechte als 

een opmerkelijk sociaal verschijnsel 
· gesignaleerd. Zij omvat in ons land 
, rond een , miljoen person~.n -~ clubvezt
.. band. Omtrent de. -Vele niet aangeslo
. ·<mem zijn de getallen onbekend. 

De school voert 10.000-en naar de 
·;1ort. Het aantal wedstrijdbezoekers 
bedraagt 20 miljoen per jaar. 

Bij de sport zijn vervoersmaatschap .. 
pijen, sportmatdalen-fabrikanten en 
-winkeliers betrokken. In dienst van de 
sport staat het omvangrijke personeel 
van stadions, van gemeentelijke en 
particuliere sportterreinen, zwemin
richtingen enz . 

Sport en pers 
De sport heeft haar eigen 

zij stelt, rekening houdende 
smaak van het grote publiek in dag
blad en weekbladen een groot aantal 
harer kolommen daarvoor open. Het is 
niet zo verbazingwekkend; dat sport
verslagen, vooral op de maandag
ochtend, door een talrijk publiek ver- , 
sionden worden, wel verwondert spr. • 

De sport gaat in ons land gebukt onder 
een schreeuwend tekort aan oefengele
genheid. Tal van verenigingen hebben 
een ledenstop moeten toepassen als ge
volg van te weinig accomodatie. Door 

<Vervoltr ov nag. 8) 

zich er over, hoe omvangrijk de ken- De voorzitter van de Sportcomnw;:-;le 
nis van spel en spelers blijkt te zijn van de Vereniging van Staten- eu 
bij het publiek, dat men op de tribunes Raadsleden van de V.V.D., dr. K. H. 
ontmoet. van Schagen, tijdens zijn rede. 
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dit tekort worden de aanwezige terreinen 
vrijwel stuk gespeeld. 

De oplossing van het probleem van de 
oefengelegenheid voor de veldsporten, 
voor de zaalsporten, voor zwemmen en 
schaatsenrijden wordt door tal van in
stanties nagestreefd. Ook het ondérwijs 
in de lichamelijke opvoeding op de scho
len wordt belangrijk geschaad door te 
weinig oefengelegenheid en door het niet 
voldoen aan de eisen van doelmatigheid 
van de bestaande gymnastieklokalen, 
speelveldel\ enz. · 

In dit verband wil spr. wijzen op de 
activiteit, die ten dezen wordt ontplooid. 
door het N.O.C., door de "leden van de 
landelijke contactraad alsook door de on
derscheidene sportbonden. Hiernaast mo
ge er aan herinnerd· worden, dat bij tal 
van gemeentebesturen - en op deze 
komt het tenslotte aan - een streven 
naar verbetering van deze wantoestand 
duidelijk merkbaar is. 

Een belangnik Utrechts_, 
rapport 

Een wel zeer belangrijk initiatief ia 
de instelling geweest van de commissie 
voor de lichamelijke opvoeding en de 
sport in de provincie Utrecht. Deze 
commissie heeft een rapport .titgebracht 
aan Gedeputeerden dezer provincie, 
waarvan de inhoud dermate belangrijk 
is, dat ik er gaarne ·het een en ander 
aan ontleen, alsook aan ~c beschouwin
gen, welke het orgaan De Lichamelijke 
Opvoeding er .aan heeft gewijd. 

De commissie had tot tàak na te 
g&a;n hoe de gegevens en conclusies van 
de planologische dienst, ingediend bij 
Gedeputeerde Staten van Utrecht in 
1954 en handelend o.m. over de moge
lijkheid van de sportbeoefening en on
derwijs in de lichamelijke opvoeding in 
de provincie Utrecht dienstbaar ge
maakt konden worden aan de bevorde
ring van de belangstelling voor de 

. sportbeoefening . in deze provincie. 
Haar werd ·tevens opgedragen te on

derzoekén welke organen' van dè over
heid en van de georganiseerde sport
licham~n daarbij dienen te worden be
trok~en. 

In het eerste hoofdstuk van het rap
port wordt een algemèen overz_icht ge
geven van de betekenis 1"an de lichame
lijke opvoeding en de sport en worden 
de materiële moeilijkheden, waarmede 
zij in de provincie Utrecht te kampen 
hebben, besproken. Deze moeilijkheden 
zijn voornamelijk van ruimtelijke en fi
nanciële aard; ~ vloeien voort uit de 
voortdurende bevolkingsaanwas en uit 
het onvoldoende benutten van mogelijk
heden in de achter ons liggende jaren. 

Bovendien heeft de meerderheid der 
gemeentebesturen voor de belangen van 
de lichamelijke opvoeding en de sport 
lange tijd geen oog gehad. Eerst na de 
2e wereldoorlog is de belangstelling van 
de overheid voor deze activiteiten in be
duidende mate toegenomen. De sport
velden van de plattelandsgemeenten 
verkeren grotendeels in minder goed$ 
of slechte staat. Meestal bezitten de ge
meenten slechts 1 sportveld. 

De grotere gemeenten lijden vrijwel 
zonder uitzondering aan terreingebrek. 
Ook het tekort aan oefenruimte binnen 
(in zalen) is g.root. Zij remt het onder
wijs in de lichamelijke oefening ten 

·zeerste en niet minder de beoefening 
van turnen én zaalsporten. steehts 17 
van de· 58 Utrechtse gemeenten bezit
teJ:J. 1 of meer open zweminrichtingen. 
Het zwemmen in schoolverband komt 

· door deze onvoldoende voorziening in 
het algemeen niet tot zijn recht. 

Op een betrekkelijk gering aantal uit
zond.el.inge_n .. na heeft het owJerwijs in 
d~ l~chamehJke oefening in deZe pro
vmcie geen gelegenheid tot beoefening 
van . de veldspelen, die de moderne op
vatting van dit onderwijs eist. Bijzonder 
klemmend is deze situatie voor de sçho
len in de binnenstad van Utrecht en 
Amersfoort. 

Wat de lichamelijke opvoeding be
treft beschikt een groot aantal scholen 
niet over een gymnastiekzaal. Het aan
tal gymnastieklokalen, dat aan de offi
ciële richtlijnen voldoet, is bovendien 
beperkt. De middelbare scholen hebben 
op enkele na, alle dergelijke lokalen' 
dank zij het progressieve inzicht van d~ 
vader van ons middelbaar onderwijs, de 
staatsman Thorbecke. 

In 1S63 werd op zijn initiatief de 
gymnastiek op de M. S. verplicht ge
steld. Bij het nijverheidsonderwijs, ver
meldt het rapport, is nog steeds een 
tekort aan zalen. Speelvelden ten be
hoeve van het onderwijs in de lichame
lijke opvoeding en voor de jeugd buiten 
schoolverband komen over het geheel te 
weinig voor. Óok voor het M.O. en N.O. 
zijn hier nog grote tekorten, doordat 
niet over eigen terreinen kan worden 
beschikt en men vaak op medegebruik 
van verenigingaterreinen is. aangewezen. 

Hetgeen nodig is 

In het 2e hoofdstuk van het rapport 
wordt getracht normen te vinden voor 
de berekening van hetgeen nodig is in 
verband met de bevolkingasterkte op 
het ogen)>lik en de te verwachten sterk
te in 19'7o voor elk der gemeenten. 

De reeds door verschillende instanties 
gemaakte berekeningen voor het beno
digde aantal m 2 per hoofd van de be
volking variëren tussen ruiM 7 m2 tot 
ruim 10 mz. Het Haagse cijfer, 7.1 m2, 
werd a:ls grondslag door de commissie 
aanvaard. 

Deze Haagse cijfers luiden: veldsport 
4.5 mz per inwoner, ijsbanen 0.4, ten
nispark-en 0.3, bijzondere sportterreinen 
(b.v. ren- en roeibanen, hond~nrenbanen 
en zwembaden) 0.4, speelterreinen en 
speeltuinen 1, speelweiden 0.5 m2. Dit 
is tezamen 7.1 mZ per inwoner, 

De commissie schrijft, zich bewust te 
zijn met hoeveel reserve zulke algeme
ne no.;men, gezien de plaatselijke varia
ties in de samenstelling der bevolking, 
de geografische mogelijkheden, de socia
le structuur, de stand van de sportbe
oefening, enz. dienen' te worden toege
past. 

De behoeften, berekend op de bevol
kingsaanwas in 1970 worden daarnaast 
gesteld, waaruit voortvlo.eit, ten eerste 
wat thans direct gedaan zou mOeten wor
den en ten 2e wat in de plannen voor 
ontwikkeling tot 1970 zou moeten ge
schieden. 

Voor de gehele provincie Utrecht 
krijgt men: aantal momenteel beschik
bare gymnastieklokalen 180, terwijl er 
287 nodig zijn. V oor spel en lichamelijke 
oefening is aanwezig 258.2 HA. Op het 
moment is eigenlijk 442.1 HA nodig, in 
197~: 52_4,7. Ha. 12~ Ha van velden zijn 
zeer voor verbetering vatbaar. In de ge• 
hele provincie zijn slechts 27 zwemin
richtingen. 

Er wordt in het rapport niet ten on
rechte op gewezen, dat, tot voor kort, 
de gymnastieklokalen werden gebouwd 
en uitgerust naar de specifieke behoef
ten van de lichamelijke opvoeding bin
nen schoolverband. Daarvoor golden nor
men, die wisselden naar gelang van het 
schooltype, waarvoor het lokaal was be
stemd. 

Thans echter doen zich ten aanzien 
van die behoeften voornamelijk twee 
ontwikkelingsverschijnselen voor, waar
mede terdege rekening moet worden ge
houden. Een dezer factoren is de gewij
zigde oefenstof (zij vraagt veel ruimte 
door het accent, dat het moderne gym
nastiekonderwijs legt op de beweging en 
de oefeningen in het voortbewegen). 

De tweede factor is die v;m de gewij
zigde eisen van de verenigingsgymnas
tiek en het gebruiken van de zalen door 
verenigingen, die volley, basket, micro
korfbal en zaalhandbal bedrijven. Al de
Ze activiteiten vragen belangrijk méér 
ruimte dan de meeste zalen toelaten. 

Met deze ontwikkeling voor ogen 
meent de commissie, dat voortaan bij de 
bouw van gymnastieklokalen, wat de af· 
metingen zowel als de inrichting betreft, 
meer dan met eisen van het schooltype 
rekening behoort te worden gehouden 
met de veel wijder sociale functie die zij 
dienen te vervullen. 

Het rapport vraagt verder, en terecht, 
meer tijd voor de lichamelijke opvoe
ding, ook om het tekort aan belangstel· 
ling voor de· betekenil> ~an · eèn gezond 
actief :recreatieieven door middel van 
lichaamsoèfeningen, spel en' sport in on
ze nationale gemeenschap te doen ver
dwijnen. 

Tenslotte wordt aangegeven aan welke 
overheidsinstanties de ·''vêrschillende ta
ken, in dif.-verband te vervullen, moeten 
worden toegewezen. 

Een nieuw denkbeeld is, om ook in de 
provincie een orgaan in het leven te 
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roepen ter bevordering van de belangen 
van de lichamelijke _opvoedig en de sport. 

Het zal - stelt het rapport - voorlich
ting moeten geven omtrent ruimtelijke, 
financiële en organisatorische voorzienin
gen, omtrent de mogelijkheden, die daar
omtrent bestaan en als orgaan van over
leg op bovengemeentelijk niveau optre
den. Het voeren van de juiste propagan
da zal tevens tot zijn taak behoren. Ver· 
tegenwoordigers van het provinciaal be
stuur, de gemeenten, het rijksschooltoe
zicht en de sport- en jeugdorganisaties 
dienen er in zitting te hebben. 

Hiermede zijn wij. aan het einde van 
dit rapport gekomen. Laat mij tevens ge
komen zijnde aan het slot van mijn inlei-
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ding de hoop mogen uitspreken dat de 
hier aanwezigen tot de overtuiging zijn 
gekomen, dat uit het primitieve spel met 
een papieren balletje, hetwelk met een 
touwtje bijeen gehouden wordt gespeeld. 
op een hobbelig stuk bouwrijpe grond 
een beweging is gegroeid, die de harten 
en hoofden van tienduizenden in den lan
de ~ervult en in beslag neemt, en dat de 
mate en de omvang van de bemoeingen 
van de overheid met de sport, waartoe de 
lichamelijke opvoeding de grondslag 
moet leggen, voor nu en voor de toe
komst nauwelijks is te overzien. De sport 
als middel van vrijetijdsbesteding vraagt 
de aandacht van al degenen, die het 
volkswelzijn ter har:te gaat. 
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------------------------------------------------------------------------------------
Landelijke Middenstandscommissie besprak o.a. 

Kartelbeleid en Uitverkopenwet 
Prae-advies verwacht over het wetsontwerp 

algemene ouderdomsvoorziening 
In haar dezer dagen te 's-Gravenhage, onder leiding van de heer D. W. Dettmeijer 

gehouden vèrgadering, besloot de Landelijke Middenstandscommissie van de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie het hoofdbestuur te adviseren de heer C. Kame
raad, voorzitter van de Kamer van Koopha,ndel voor de Zeeuwse Eilanden te Middel
burg, tot lid der commissie te benoemen. 

In tegenwoordigheid van de Tweede Kamerleden, de heren mr. H. F. van Leeuwen 
en J. G. H. Cornelissen, werd een uitvoerige bespreking gewijd aan het herziene 
wetsontwerp economische mededinging en het gevoerde kartelbeleid. 

Ofschoon men het er over eens was, dat de overheid behoort te kunnen optreden, 
wanneer mededingingsregelingen en economische machtsposities van ondernemers in 
strijd komen met het algemeen belang, meende men toch, dat de bevoegdheden, welke 
het ontwerp hiertoe aan de minister(s) wil toekennen, wel zeer ver gaan. 

Betwijfeld moet worden, of de con
trole van de Staten-Generaal op het mi
nisteriële beleid wel voldoende effectief 
kan zijn. Niet alleen is de materie inge
wikkeld en deswege moelijk te beoor
delen, maar bovendien zal het toezwht 
slechts acht·eraf kunnen worden uitge-

Copie voor 4ese rubn..., .. rto :aende11 11oor: 
Mejuffr. Joh. H. Sprinter, Älexo•cf•r-. 
ttroot 16, Hoorlem. 

Provinciale 
Vrouwenbiieenkomst 

in Groningen 
Uit 32 plaatsen in de provincie 

was men naar de stad Groningen 
getogen, daartoe opgewekt door een 
flink aantal convocaties en een gTote 
advertentie. Maar succes kroonde 
het werk; het was echt een goede, 
aardige middag, waardoor nieuwe 
leden werden gewonnen. Daarna 
plaatsten verschillentie weekbladen 
een uitvoerig verslag, waaraan wij 
het volgende ontlenen: 

Voorzitster was mevr. A. A. C. 
Prummel-Bulder, de centrale ver
tegenwoordigster, die een grote 
schare belangstellende vrouwen wel
kom mocht heten. 

Spreekster was ten eerste de 
Groningse kandidate voor de Twee
de Kamer, mevr. G. Doornbos--Oos
ting, uit Uithuiz·ermeeden, die het 
belang van de vrouwen bij de poli
tiek in het algemeen en bij het 
V.V.D.-standpunt in het bijzonder, 
uiteenzette. 

Na de pauze besprak mevr. mr. J. 
M. Stoffels-Van Haaften, ons nieu
we vrouwelijke Kam~rlid, allerlei 
zaken de V.V.D. betreffende. 
De voorzitster bracht beide spreek

sters dank voor de boeiende beto
gen, een dankwoord dt:t door een 
daverend applaus werd onderstreept. 

Dank verdiende ook de provinci
ale commissie, die deze welgeslaag
de dag georganiseerd had. 

Wekt deze niet tot navolging? 

•••••••••••••••• 
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oefend, zodat eenmaal genomen beslis
singen bezwaarlijk kunnen worden her
zien en de juridische en materiële ge
volgen blijvend nawerken. 

InsteHing van een kartelcommissie 
uit de Kamer is staatsreclitelijk niet 
aanvaardbaar, omdat zij mede verant
woordelijkheid voor het beleid zou gaan 
dragen. In het belang der rechtszeker
heid zal administratieve rechtspraak, 
welke het beleid buiten beschouwing 
laat, nodig Zijn, terwijl zo spoedig mo
gelijk dient te worden overgeschakeld 
naar een verbodswetgeving met karte·l
rechtspraak. 

Wat het gevoerde kartelbeleid betreft 
stemde de commissie volledig in met 
het standpunt, dat de. heren Van Leeu-

. wen en Cornelissen bij de behandeling 
van de begroting van Economiscl;le Za
ken hebben ingenomen. In de midden
standssector behoren bedrijfsregelingen, 

. welke - zonder discriminati.. - een 
ordelijk economisch verkeer en een be
drijfseconomisch verantwoorde prijsbe
rekening bevorderen, ongemoeid te wor
den gelaten. Het ambtelijke controle
apparaat dient met begrip van zaken en 
gematigd te werk te gaan. De commis
sie meent, dat te dien aanzien gegronde 

· klachten, o.a. uit het slagersbedrijf, be
staan. 

Voor de onderscheiden sectoren van 
het bedrijfsleven behoort met betrek
king tot het verzekeren van een redelij
kc beloning vpor geleverde prestaties 
gelijk recht te gelden. Men achtte het 
onjuist, dat - ook door officiële pubU
katies - de· indruk is gewekt, dat voor
al in de middenstandssector uit een oog
punt van algemeen belang laakbare ge
dragingen voorkomen. 

De commissie was van méning, dat 
prij~handhaving van merkartikelen doo'r 
fabrikant of importeur, mits prijs en 
handelsmarges bedrijfs-economisch ver
anl.woord zijn, moet worden vrijgelaten. 

Naar aanleiding van een bespreking 
van de Memorie van Antwoord op het 
ontwerp-Uitverkopenwet, welke men m 
enkele opzichten onbevredigend achtte, 
werd een subcommissie ingesteld, die 
met het Kamerlid Cornelissen nader 
overleg zal plegen. 

Aan· de subcommissie inzake sociale 
-voorzieningen voor zelfstandigen, welke 
onder voorzitterschap staat van prof. 
mr. N. E. H. van Esveld, werd verzocht, 
een pre-advies. uit te brengen over het 
regeringsantwoord omtrent het wets
entwerp algemene ouderdomsverzeke
rir.g. 

Tenslotte werd een commissie inge
steld, welke de positie van de huurdei 
van een bedrijfspand bij onteigening zal 
bestuderen. Aanleiding hiertoe vormen 
d·e toenemende bezwaren van de zijde 
van .winkeliers en ambachtspatroons, 
die. in verband met de herbouw van tij
den~ de oorlog geschonden wijken en de 
sanering van oude gedeelten, zonder 
redelijke tegemoetkoming wegens ver
lies van klantenkring, verhuis- en we
derinrichtingskosten - indien dan al 
een vervangingapand beschikbaar is -
dreigen te worden verdrev\11. 

De bestaande wetgeving voorziet 
hierin in zeer onvoldoende mate en ook 
ile medewerking der gemcentbesturen 
blijkt hier en daar tekort te schieten. 

GEHEEL GESLOTEN 

:.11111111111 lillil Uil!:.: 

= --
= Frans Muriloff 

presenteert 

ALEXANDER POLA = 
in 

= 
= 

--= = verdere medewerkenden: 
Dinl de Neef. Rob van Reljn = Wouter Denijs 

= 
--------

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

= 
= Gouda . . . . . . . . . . . 16 Maart Groningen . . . . . . 23 April -Alkmaar 17 Maa.rt Culemborg . . . . . . 24 April -- -
- Rijswijk . . . . . . . . . 19 Maart Oostvoorne 25 April - Steenwijk 21 Maart Eindhoven 27 April - Emmen . . . . . . . . . 24 Maart Heerenveen 7 Mei = - Zeist .. .. .. .. . .. .. . 5 April Utrecht .. .. .. .. . 8 Mei -- Haarlem 10 April Den Haag . . . . . . 9 Mei = Zutphen 11 April Breda . . . . . . . . . . . . 15 Mei -- ---Koog a. d. Zaan 12 April Almelo 17 Mei -

Arnhem . . . . . . . . . 18 April Alphen a.d. Rijn 24 Mei 
Eenrum . . . . . . . . . . 19· April Den Haag . . . . . . 29 Mei _ 
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CHRISTELIJKE POLI'"J'I(1~K EN 
(:HRIS1,EIJI.J K·E PHIN(:I P~~S 

\Ingezonden) 

In het blad van 27 januari j.l. publi
ceerde het Alg. Handelsblad een wonder
lijlte geschiedenis. In Nijmegen woonde 
voor 1948 een echtpaar, dat reeds ruim 
25 jaar gehuwd was en waarvan de man 
van geboorte rooms-rkatholiek was en de 
vrouw protestant. 

De kinderen waren protestant opge
voed. De roomse vader - werkzaam op 
het postkantoor ter plaatse - kwam on
der invlo~d van een roomse vrouwelijke 
collega, die hem weer tot trouwe zoon 
der roomse kerk bekeerde; zij wist bo
vendien van kerkelijke zijde steun te vin
den door haar. in strijd met de Neder
landse wetten, kerkelijk met hem in de 
echt te verbinden. alhoewel hij nog 
steeds wettelijlk met zijn prot~stantse 
echtgenote in huwelijkse staat verbon
den was en is. 

Hij ging toen met zijn onwettige 
vrouw samen wonen en kreeg zelfs van 

·de Nijmeegse gemeente-autoriteiten 
niettegenstaande alle desbetreffende be

. palingen zulks onmogelijk moester. ma
ken - een woning toegewezen . 

A 11 e autoriteiten - het gemeente· 
hestuur van Nijmegen - de directie van 
het postkantoor aldaar - zelfs de direc

.teur-generaal ·der P.T.T. waren van al 
deze feiten volledig op de hoogte. 

Dat een echtgenoot zijn wettige vrouw 
verlaat en met een andere vrouw gaat 
samenwonen, gaat niemand aan -- het 
is ,.hun" vuile was. waar niemand zij'1 
neus behoeft in te steken. 

Iets anders is het, als de roomse kerk 
in strijd met de staatswetten een derge-

lijk concubinaat gaat sanctiOlmeren en 
dat de geme~ntelijke diensten van Nij
megen daarna dit concubinaat eveneens 
gaan beschouwen als een wettig huwe
lijk en dit bewijst door het een wonmg 
ter beschikking te stellen, hetgeen tegen
over talloze dakloze woningzoekenden 
een groot schandaal is. 

Hier komt nog bij, dat èn de betref
fende postambtenaar en zijn on wettige 
e-chtgenote rustig op het postkantoor te 
Nijmegen hun dienst bleven verrichten 
- alhoewel iedereen wist, hoe het met 
dit z.g.n. huwelijk stond. 

De bedrogen echtgenote verzocht de 
directie der P.T.T: in Den Haag met 
aandrang hetzij haar overspelige echt
genoot - hetzij diens concubine -· over 
te plaatsen naar een ander postkantoor, 
doch tevergeefs. 

Tot zover de feiten. • 
Nu rijst de vraag - hoe staan onze 

christelijke regeerders tegenover deze 
rare geschiedenis. De anti-revolution
naire minister, die de P.T.T. onder zijn 
zorgen heeft, laat dit zaakje langs zich 
heen gaan - de r.-k. minister van bin

. nenlandse zaken, die deze· roomse "stou• 
tigheid" naar alle waarschijnlijkheid als 
trouw zoon der kerk zal goedkeuren, be
rust er in. dat een volgens de roomse 
kerk wettige echtgenote bij haar huwe
lijk gehandhaafd blijft als rijksambte· 
naar. Had hij dit huwelijk n i et als wet· 
tig erkend, dan zou hij het Nijmeegse 
gemeentebestuur hebben moeten corri· 
geren bij de onwettige toekenning van 
een woning - ook de r.-k. minister voor 
de VlODingbouw heeft zich hier verstan
diglijk onbetuigd gehouden. 

Waar blijven de principes. waarop de 
kerkelijke partijen zo prat gaan? En 
mag prof. Romme hier over zwijgen? Of 
heeft die ,,geen commentaar"? 

J.C. L. 
it 
... 
it 
it 
it 
... 
it ... 
... 
it 

* * Spreeksters: 5 van onze vrou
welijke kandidaten voor de * 
Tweede Kamer nl. de dames * 
A. Fortanier-De Wit, * 
Mr. J. M. Stoffels--Van * 
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Haaften, * 
Mr .• J. ,J. Th. ten Broecke * 

Hoekstra, * 
G. Doornbos--Oosting, * 
Mr. J. Hefting. 

**************** 

oy flrómbG'rq Ab 

Fabrieken te Helsinki en Vaasa 
(Finland) 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR - ZEIST, TEL. 03404 - 2513 

Bundel de krachten der vrijheid 
Woensdag 2l maart a.s. zal door prof. 

mr P. J. Oud in de zaal van hotel Meijer 
te Middelharnis een grote politieke rede 
worden gehouden. 

Onze Partijvoorzitter zal spreken over 
het onderwerp: "Bundel de krachten der 
Vrijheid". 

Aanvang der vergadering 7.30 uur. 

.· 
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• De Engelse welvaartsstaat 1n de praktijk 
Wat de sociale voorzieningen 

groepen waarlijk nog 
betreft, is het 
geen botertje 

Wie Engeland goed heeft gekend in de dagen van vóór de complete sociale wet
geving, die moet het enorme verschil met de toestand van vandaag wel diep treffen. 
En die kan het alleen maar eens zijn met de millioenen Engelsen, die de huidige toe
stand terecht met de naam welvaartsstaat aanduiden. 

Betekent dit nu, dat er geen misstanden meer zijn ? Of dat er geen armoede meer 
wordt geleden ? Of dat particulier initiatief niet meer nodig zou zijn ? Gezien de 
menselijke natuur betekent het dit aJ.les. natuurlijk niet. 

Zelfs een goed opgezet en voortreffelijk toegepast stelsel van beschermende sociale 
wetten kan de luien niet vlijtig, de bedriegers niet eerlijk en bestaansminima niet 
tot een hoorn des overvloed& maken. Bovendien, zo min als Rome in één dag werd 
gebouwd, zo min kan men verwachten, dat een ingewikkelde administratie van een 

groot aantal gecompliceerde wetten en voorschriften onmiddellijk, en overal, soe

Pel.werkt. 

Bovendien is Engeland in veel opzich· 
-een moeilijk land voor de uitvoerder van 
sociale wetten: heel grote oppervlakten 
met de daarop levende bevolking zijn nog 
volkomen agrarisch ingesteld, agrarisch, 
maar tevens feodaal; een eeuwenoude 
traditie kan men niet opeens vervangen 
door een zeer moderne wetgeving, noch 
de waarlijk zorgende landheer zonder 
meer vervangen door een ambtenaar. 

Het is voor ons, die in Nederland il:l 
veel gevallen de combinatie hebben be· 
houden van staatszorg en particulier ini
tiatief, zeker interessant om ons aan het 
voorbeeld van onze buren overzee te spie
gelen. Vooral is het belangrijk na te gaan 
of, en in hoeverre, de verzekerden waar 

-krijgen voor hun geld, dus: of zij in kos
teloze verzorging en diensten datgene 
krijgen waarop zij, door het betalen van 

- lang niet lage premies, recht hebben. 

Dit laatste geldt in de eerste plaats 
voor de gezondheidsdienst. Men kent de 
laatste j_aren in Engeland wel een parti· 
culiere ziekenhuisverzekering, maar het 
ziekenverzekeringswezen, zoals dit bij om; 
reeds jarenlang bestaat naast het staats
ziekenfonds heeft men daar eigenlijk 

• nooit gekend. 

Een ander verschil ligt in het feit, dat 
de kosten voor medische behandeling en 
verpleging er altijd aanzienlijk hoger 
hebben gelegen dan bij ons. In de jaren 
na de eerste wereldoorlog, b.v. toen een 
gewone doktersvisite hier te lande f 2,-, 
hoogstens f 2.50 kostte en een specialist 
f 10.- à f 25.- berekende, kostte een be
zoek van een Engelse huisdokter, naar 
gelang van zijn standing en die van de 
patiënt, tussen 10/- en f 1/-/- en specia
listen berekenden toen zonder een spier 
te vertrekken van 10 tot 15 guineas voor 
een consult. 

In de grote steden en bij de kleine mid
denstan!i - vandaag de minst draag
krachtige klasse - hoort men veel lof 
over de gezondheidsdienst en over de be
handeling in de ziekenhuizen . . . . mits 
men een acuut geval is. Het is begrijpe· 
lijk, dat een grote stad beschikking heeft 
over meer en betere artsen dan het plat
teland, alsmede over meer ziekenhuisbed
den. Toch is zelfs in de grote steden het 
tekort aan bedden zó groot, dat men ook 
verhalen hoort van patiii'hten die maan
den, soms meer dan een jaar, moeten 

·wachten eer zij voor een behandeling ot 
operatie kunnen worden opgenomen. 

Niet alleen in de grote steden, maar 
ook op het platteland komt- begrijpelij· 
kerwijze de menselijke zijde van het pro
bleem te voorschijn; het is dikwijls een 
kwestie van goede relaties om voor opne
ming in aanmerking te komen. 

Bovendien is -het aantal klachten over 
het enorme tijdverlies door wachten in 
ziekenhuizen en bij de artsen, in de grote 
steden meestal veel groter dan op het 
platteland. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat in stad 
èn land ieder, die nog voldoende geld 
heeft om een particuliere peperdure dok
ter te betalen en om de exorbitant hoge 
prijzen van een particuliere kliniek te 
kunnen opbrengen, de voorkeur geeft 
aan , medische verzorging buiten de ge
zondheidsverzekering om, ook al moet 
men er toch de premies voor betalen. 

Bovendien speelt hierbij onder de aris
tocratie en de gegoede middenstand het 
snobisme nog een zeer grote rol. De 
chique mode-doktoren en de even chique 
klinieken gaat het daardoor, niettegen
staande de voor onze begrippen geweldig 
hoge tarieven, zeer_ goed. 

Terecht menen diegenen, die zich deze 
prijzen nog kunnen en willen veroorloven 
(en die vaak reeds 95% inkomstenbelas
ting betalen!) dat het onrechtvaardig 
is, dat zij gedwongen worden premies te 
betalen voor een verzekering, die zij niet 
wensen. Ditzelfde geldt voor de honderd· 
duizenden leden van de kleine midden· 
stand, die de voorkeur geven aan de te
genwoordig bestaande ziekenhuisverze. 
kering, welke iets meer luxe en vrije 
keuze biedt, boven de kosteloze zieken-

huisverpleging op staatskosten. Ook zij 
moeten twee verzekerÄen betalen: de 
verplichte en die aan welke zij zelf de 
voorkeur geven. 

Absurde situaties 
Men treft ook volkomen absurde situa

ties aan tengevolge van de verplichte ver
zekering: 

Een kind uit een gegoed, maar hele
maal niet rijk -milieu (kleine landadel) 
moet, op doktersvoorschrift, voor een 
astmatische aandoening, ademhalings
oefeningen en spraaklessen hebben. De 
enige bevoegde specialiste op dit gebied 
in het graafschap in kwestie, is aange
steld door The National Health Service. 
Zij mag geen partic-uliere patiënten be
handelen. 

Het kind in kwestie moet nu (met de 
moeder) de vele weken durende weg be
wandelen (per auto natuurlijk) via de 
huisarts van de N.H.S. (die dus niet de 
eigenlijke huisarts is) in een naburig 
stadje, daar de specialist in een grotere 
gemeente, naar een "hogere" specialist 
in de hoofdstad van het graafschap, die 
een bewijs afgeeft, dat het kind die be
handeling nodig heeft. Dit alles uiteraard 
zonder betaling, want "gewoon", mèt be
taling, mag dat niet. 

Het dorpje X, een gehucht van een 
paar honderd zielen, bezi.t noch een dok
·ter, noch een school, noch enige ·bus- of 
treinverbinding. Eeuwenlang hebben 
landheer en .vrouw gezorgd voor. het heil 
van de mensen, die op hun landgoed 
woonden. Ofschoon al deze mensen nu 
hoge verplichte premies moeten betalen, 
de landheer voor zijn gezin even goed, is 
de situatie nog zó, dat de landvrouw (die 
natuurlijk een prima Rode Kruis-op}ei
ding heeft gehad) lichte gevallen zelf be
handelt en ernstiger zieken in haar eigen 
auto naar de dokter in het dichtsbijgele· 
gen stadje - en terug - moet rijden. 

Moet iemand in een ziekenhuis worden 
opgenomen, dan ·heeft men alleen dan be· 
schikking over de ziekenauto van het 
graafschap, indien, de ziekenhuisdokter 
een bewijs geeft voor opneming in dat 
ziekenhuis. 

Meent echter de huisdokter, dat een 
patiënt ter observatie naar een zieken
huis moet, dan moet de landvrouw de 
zieke naar het ziekenhuis rijden (vaak 
een kwestie van 50 km of meer) en weer 
gaan halen, indien blijkt, dat na de ob
servatieperiode geen verdere opneming 
nodig is. Bezoeken aan een in het zieken
huis opgenomen patiënt kunnen alleen 

Wij, in ons dichtbevolkte land, kunnen 
ons nauwelijks voorstellen, dat in 
Groot-Brittannië millioenen mensen zó 
afgelegen wonen, dat er geen busver
binding is, noch school, noch dokter. 
Hier ziet u een stukje van zo'n uitge
strekt landschap in Norfolk: het hele 
dorpje ligt - achter de bomen. 

voor vele hevolkings
tot de boom 
worden gebracht dank zij de gulle mede
werking van buren, die een auto hebben, 
in ve!Jl gevallen alweer de landheer of 

-zijn vrouw of dochter. Wat zoiets kost 
aan tijd en benzine kan men begrijpen. 

.. Kosteloos onderwiis 
voor allen'" 

In grote trekken ziet men hetzelfde 
verschijnsel op onderwijsgebied: kinde
ren uit alle gezinnen, behalve die uit de 
kringen van de aristocratie en de gegoe
de middenstand, bezoeken de openbare 
school, de lagere zowel als de middelbare 
en het moet gezegd worden, dat over het 
algemeen het onderwijs in deze instellin· 
gen aanzienlijk beter is dan het een ge
neratie geleden was. 

Eén van de moeilijkheden waarmee 
men deze jaren worstelt is de vraag, op 
welke leeftijd en op welke wijze men de 
leerlingen van de lagere scholen moet se· 
lecteren voor toelating tot het middel· 
bare onderwijs. Velen vinden de leeftijd 
van elf jaar veel te jong voor een beslis
sing, die de hele verdere opleiding en de 
daarmee samenhangende levenskansen 
kan bepalen. Ook is men het nog lang 
niet eens over het examen, dat deze 11-
jarigen moeten afleggen om voor de 
"grammar school" in aanmerking te ko
men. 

Engeland is van oudsher het land ge
weest van de beurzen voor heel begaaf. 
den. Elke "public school" (de dure, exclu. 
sieve kostschool) en elke universiteit 
heeft een vast aantal plaatsen voor jon· 
gens (tegenwoordig op de meisjesscho
len ook voor meisjes) die zo'n scholarship 
weten te winnen. Het is door de eeuwen 
heen de traditie geweest, dat deze beur
zen uitsluitend werden toegekend we
gens prestatie, onafhankelijk van de wel-_ 
stand van de ouders. 

In bijna alle gevallen is dit nog zo. 
Wat wèl is veranderd, dat is dat het aan
tal beschikbare beurzen de laatste jaren 
aanzienlijk is vergroot. De kinderen uit 
aristocratische en zeer gegoede kringen 
gaan nog steeds omstreeks hun twaalfde 
jaar naar een. "public school" waar zij ge
woonlijk vier jaar blijven. 

Meestal moet een kind bij. de geboorte 
worden ingeschreven voor de school 
waar vader of moeder als kind is ge
weest, wil er een beschikbare plaats zijn 
tegen de tijd dat het ~ind oud genoeg is 
om naar die school te gà.an. 

Hetzelfde geldt voor de universiteiten, 
waar, zoals u waarschijnlijk wel weet, de 
meeste studenten in de "Colleges" wonen. 
Het openbare onderwijs is tegenwoordig 
voor een deel tot co-educatie overgegaan. 
De scholen voor de kinderen van goeden 
huize zijn nog steeds streng gescheiden, 
evenals de colleges van de oude universi· 
teiten. 

, -Er zijn enkele, zeer progressieve, mid
delbare gemengde scholen, maar de 
meeste ouders beschouwen deze nog als 
uitvindingen des duivels. Voor vrijwel 
alle families van patricische afkomst 
geldt, dat de kinderen van deze genera
tie nog worden opgevoed ten koste van 
het kapitaal - de volgende gimeratie zal 
deze peperdure public schools niet meer 
kunnen betalen, evenmin als de dure uni
versiteiten. 

Voor alle scholen komt daar dan nog 
de absurd dure uitrusting bij. Zelfs voor 
de openbare middelbare scholen is zo'n 
school-uniform voorgeschreven, omdat 
de traditie wil, dat er tussen kinderen 
van één school geen standsverschil zicht
baar mag zijn in de kleding. 
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Deze kosten zijn voor arbeiders- en 
middenstandskinderen, die tot een open
bare middelbare school zijn toegelaten 
vaak zó kostbaar- men moet ze in een 
bepaalde winkef kopen en mag ze zelt 
niet maken - dat dit af en toe het vol· 
gen van zo'n - kosteloze ! - middelbare 
school onmogelijk maakt. Ook leest men 
telkens in de dagbladen gevallen van kin
deren, die op school worden geweigerd, 
omdat de ouders weigeren het kind in 
het voorgeschreven school-uniform uit te 
dossen, soms om gezondheidsredenen (te 
koud). 

In honderden heel kleine dorpen is 
geen school. De afstand tot de school in 
het dichtsbijzijnde dorp of stadje is net 
beneden de afstandsgrens, die verschaf~ 
ting op staatskosten van bus of taxi mo
gelijk maakt. Maar de ouders, vooral in· 
dien men te maken heeft met weinig ont· 
wikkelde landarbeiders, vinden zo'n paar 
kilometer veel te ver voor hun spruiteQ 
om te lopen of tê fietsen. Of er ia een ge. 
vaarlijk kruispunt, waarvoor geen politie. 
bewaking mogelijk is, omdat vele dorpen 
in zo'n afgelegen streek helemaal geen 
politie hebben. 

Zijn er op het landhuis geen kinderen 
van lagere-schooF•leeftijd, die de aanwe
zigheid van een gouvernante noodzakelijk 
maken, dan gaan de arbeiderskinderen 
in zo'n dorp doodeenvoudig niet naar 
school. 

Waar het maar enigszins mogelijk is 
geeft de gouvernante tevens les aan alle 
kinderen uit het dorp. Soms neemt de 
landvrouw ook deze taak waar, ofwel de 
dominee zorgt voor de opvoeding van 
zo'n handjevol kinderen. 

Vervoer. 
voor velen een ramp 

Met het vervoer op het platteland is 
het in vele streken meer dan treurig ge
steld: juist in dun. bevolkte streken met 
grote afstanden tussen de dorpen onder· 
ling, is er dikwijls helemaal geen trein
of busverbinding. 

Soms rijdt de bus één of tweemaal per 
. week. In de praktijk komt het er op 
neer, dat iedereen die geen eigen auto 
heeft, is aangewezen op de - gelukkig 
nog vanzelfsprekende - welwillendheid 
van de beter gesitueerden, die er wèl een 
hebben en .die altijd bereid zijn iemand 
mee te nemen naar de markt om inko
pen te doen of voor familiebezoek. 

Engeland is \eg~lijkertljd -e.en ván de 
dichtst en dunst bevolkte landen van 
Europa. Van de ruim 48 miljoen inwo
ners woont 80% in de grote steden. Dat 
betekent, dat bijna 10 miljoen mensen in 
kleine steden, nog kleinere dorpen en ge
huchten wonen en in alleen staande hui
zen en boerderijen, letterlijk mijlen ver 
van elke vorm van "moderne" bescha,. 
ving. 

Dat betekent, dat voor een heel groot 
deel van deze tien miljoen een groot deel 
van de voor iedereen bedoelde sociale 
verzorging, speciaal waar het betreft de 
gezondheidsdienst, het onderwijs, open
bare verkeersmiddelen, gas, electrisch 
licht, waterleiding, brandweer, polltiebe
scherming en allerlei sociale zorg (zuige
lingen, ouden van dagen, kinderbescher
ming) vrijwel een dode letter is, maar 
dan een dode letter, waarvoor men wèl 
de verzekeringspremies moet opbrengen. 

Voegen wij daarbij al diegenen, die de 
sociale verzorging niet nodig hebben enf 
of niet wensen, dan komen wij tot de 
conclusie, dat· een bevolkingsgroep; vrij• 
wel zo groot als onze gehele bevolking, 
wèl allerlei verzekeringspremies betaalt, 
doch er vrijwel geen uitkering (in welke 
vorm dan ook, voor kan krijgen. 

Dank zij de feodale traditie, betekent 
het gelukkig niet, dat al deze mensen 
aan hun lot worden overgelaten .. Integen
deel ! En het pleit voor de zeer verarmde 
landadel, dat deze met een bewonderens
waardige vanzelfsprekendheid de door 
de eeuwen heen gegroeide zorg en ver• 
antwoordelijkbeid voor ieder, die op zijn 
land leeft, handhaaft en bovendien nog 
de premies betaalt voor een ongewenste 
en voor anderen vrijwel fictieve sociale 
verzorging, terwijl men mede daardoor 
de ondergang van het eigen bestaan door 
de moordend hoge belastingen dagelijks 
nader ziet komen. 

Ook al zijn de toestanden bij ons an
ders, toch is het zeker de -moeite waard, 
telkens weer er voor te waken, dat ge
wenste en noodzakelijke overheitiszorg 
op een bèpaald terrein nooit overgaat in 
overheidsmonopolies. De Engelse prak
tijk heeft bewezen, dat dit op elk gebied 
onvermijdelijk tot ongewenste toestanden 
aanleiding geeft. 

ELKA SCHRIJVER 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konln· 
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. 
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Nieuwe gloed voor Uw goed 

Am~terdam-Noord 

STOMEN WASSEN VERVEN 

van zee· en 
binnenschepen 

WERF DE N.OORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

......., • ." •• .,,..c•••• 
.,.,.. .. """ o• Mo ... ,. .... 

€€n OUÖ€ naam VOOR Cj0€Ö€ WIJn 

<!) !~N?,.N~E.N. A~~ 18~ . ~R~N2G~ 

Werft leden voor de V. V.-D. ! 

N.V. 

W. A. HOEK's 
MACBINL 8~ ZUURSTOFPAIIRID 
Heofdllanloer • llaeldaefabrlell 
te Sehiedala 

C.mJU'eeHn ., .. aue ....- • aederea dniL 
lmtallatlee Yeor de bereldiq .,.., suuntof. stllultet -. 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatiei 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

WIJ HEBBEN EEN BETER IDEEi 

Vraagl Inlichtingen aan · 

LOODBRANDERIJ 

SEYFFERT EN VAN HILLO 
KERKSTRAAT ZWIJNDRECHT TELEFOON K l 850-61Q3 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ A VERVERI~ 

Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

Scheepswerf & Machinefabriek 
v.b. H. J. KOOPMAN· N. V . 
Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW - MACIDNEFABRIEK • KETELMAKERlol 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

BEGRAFENIS 

OpgerlCDt 
1887 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. j. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg n. 
Tel. 115940 

IIAABLEM, 
Oralljekade 1, 

Tel. 10441 

DELF'l., · LICIDEN, 
Vlamlngatr. 41, Hogewoerd 81, 

Tel. 28808 Tel. 30506, 
b.g.g. 23490. 

C. van der Giessen & Zonenis 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 

Gelaste stalen bulzen ••n 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

• 
Gelaste stalen Ylampljp 

&wart en 
gegal"anis-d tol 4" 

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

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen ________ ./ 
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.,. Yaak de -V. V.D. sterk''! 1· 

N.V. KAT.OENSPINNERIJ 8At11S~IOEVE 
ENSCHEDI 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K.B ••••• de beste I 

GEBR. VAN HEEK NV. 
TELEF. 5943 • POSTBUS :33 • ENSCHEDE 

SPINNERS • WEVERS· VERVERS· DRUKKERS 
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Lees ons ontwerp 
Verkiezingsmanifest 

(Zie pag. 6 en 7) 

WEEKBLAD VAN DE VOLK.SPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

HET ,JA'' EN ,,NEEN" IN DE ACTUELE 
LIBERALE POLITIEK. 

* * Het is bekend, dat de fractie van de Partij 
* van de Arbeid in de Tweede Kamer 

reeds vele jaren worstelt met het probleem, een frac
tievoorzitter te vinden, wiens capaciteiten en wiens 
gaven als politicus in overeenstemming zijn met de 
kwantitatieve sterkte van de~e fractie in de Kamer. 

Over de capaciteite~ van de heer Van der. Goes 
v~n Naters .noch over die van de heer Burger willen 
we hier een ongunstig oordeel vellen. Hetis in ons 
land gelukkig zo, dat mensen zonder bepaalde capa
citeiten, hetzij meer universele capaciteiten, hetzij al
thans op specialistisch gebied, in he~ algemeen ook 
niet in de Kamer worden gebracht. 

En we zijn gaarne bereid te erkennen, dat onder 
de honderd w e l gekozenen de heren Van der Goes 
van Naters en Burger zeker niet de minsten zijn. 

Hun gaven als weloverwogen politicus; die op het 
juiste ogenblik het juiste woord weet te spreken, 
schieten echter bepaald tekort. 

* * * 

De heer Van der Goes van Naters was als frac
. tievoorzitter een mislukking, weshalve hij 

dan ook heenging en nog kort geleden schreven we 
ever de wijze van optreden van de heer Van der 
Goes, die, zelfs als hij dat helemaal niet zo bedoelt, 
toch altijd prikkelend op ~1&~:~':. 

Voor zijn opvolger als fràctievoorz.itter, mr. Bur
ger, geldt eigenlijk wel ongeveer hetzelfde. 

Zeker van fractievoorzitters· wordt niet verlangd, 
dat zij "doetjes" zijn .. Men zou de heren Oud, 
Romme en Schouten ook bepaald onrecht aandoen, 
wanneer men ze aldus zou betitelen. Zij weten alle 
drie, wanneer zij dat nodig achten, vlijmscherpe pij
len af te schieten, die de door hen beoogde "roos" 
in het hart weten te raken. • 

De socialistische fractievoorzitter mr. Burger ech
ter is er - om met een hoofdredactioneel artikel in 
het "Algemeen Handelsblad" van 17 maart te spre
ken - "verzot op, met bijlslagen om zich heen te 
slaan, zelfs als de slagen er naast zijn". 

Men kan het ook anders zeggen: De heer Burger 
behoort tot die mensen, die overal waar ze verschij
nen spektakel weten te veroorzaken. Hij treedt op als 
de bekende olifant in de porceleinkast Zijn onbe
heerste emotionaliteit maakt hem als leidinggevend 
politicus in feite ongeschikt. 

* * * 

I n dit licht zal men oo~ m~eten zien diens r~e~s 
berucht geworden u1tlatmgen op het verkle

zingscongres van de Partij van de Arbeid in de Riviè
rahal van de Rotterdamse diergaarde. 

De verkiezingssfeer kreeg de heer Burger . hier 
blijkbaar zo te pakken, dat hij - om dat beeld nog 
eens te gebruiken- weer in het wilde weg met zijn 
bijl begon te zwaaien. 

Ter andere plaatse is hierover de vorige week in 
ons blad reeds hèt een en ander opgemerkt, maar 
we willen daar ook hier toch nog wel iets over 
zeggen. . 

"Hem kan Poujade niets leren", zo heeft de heer 
Burger uitgeroepen, sprekend over onze V.V.D.
voorzitter. 

Het socialistische partijblad "Het Vrije Volk" zo
wel als het onafhankelijk-socialistische dagblad "Het 
Parool" lieteo dit uit hun verslag weg. Zij achtten 

In verband met de a.s. feestdagen ge
lieve men de kopij voor het eerstvolgende 

nummer UIT~RLIJK DINSDAGMORGEN 

a.s. .in het bezit te doen zijn van onze 
redactiesecretaris G. Stempher, Prinsen
gracht 1079 te Amsterdam. 

deze uitval voor de heer Burger blijkbaar te com
promittant. 

De bijzondere correspondent van "De Volkskrant", 
die de bijeenkomst bijwoonde, behoefde deze over
wegipg niet te laten gelden. Hij :1eeft van deze uit
lating dan ook melding gemaakt en· we hebben van 
enige tegenspraak nergens iets gekzen. 

De naam van de heer Oud, de meest gewaardeerde 
en meest' gelezen Nederlandse parleinentaire-histerie: 
schrijver, een man, die parlementarier is "tot in zijn 
vingertoppen", in één adem te noemen met die van 
de ondermijner van het parlementarisme in het reeds 
zo onstabiele Frankrijk, is grof en dwaas. 

Dan is er de uitlating van mr. Burger, dat prof. 
Oud het "neen" zeggen in de V.V.D. tot het 

hoogste principe zou hebben gemaakt. Deze uitlating 
ligt in een ander vlak, maar zij is er niet minder 
onjuist om. Zij is in strijd met de duidelijke feiten. 

Ons principe wordt niet beheerst door· een regel 
van. ,.,neen" of "ja". Onder i e d e r Kabinet hoe dan 
ook samengesteld, steunen wij hetgeen we krachtens 
ons· beginsel of ons praktische inzicht in een coo
crete situatie kunnen goedkeuren en we bestrijden 
hetgeen we menen te moeten afkeuren. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenlwf (I) Zijn definitieve beslissing in deze 
heeft de heer Van Leeuwen kennelijk 
aangehouden en we geloven, dat hij 
daaraan goed heeft gedaan. Van wijs 
beleid getui·gend was ook zijn houding, 
toen dr. Lucas in heftig conflict met 
staatssecretaris Van den Berge dreigde 
te geraken. 

De nieuwe Successiewet • Ergerliike heffingen van magere 
weduwenpensioenties • Nieuwe concessi~ van de Regering • De 
vrriistellingen voor weduwen en kinderen aanmerkeliik verbeterd • 
De striid om enige amendementen • Gottd beleid van mr. Van 
Leeuwen. 

Dr. Lucas wilde aanvankelijk, het 
kostte wat het kostte, aan zijn amen
dement vasthouden. Dat kan soms zijn 
nut hebben; ook onzerzijds wordt soms 
vastgehouden aan een amendement of 
een motie, ai wordt ·zij door de Rege
ring afgewezen of al blijkt dUidelijk, dat 
er geen meerderheid voor is. 

Hoe onbillijk het verwijt is, dat onze 
fractie alleen maar uit "neen"-zeggel's 
zou bestaan, heeft ook de behandeling 
van het ontwerp Successiewet in de 
Tweede Kamer nog eens aangetoond. 

Onze fractie heeft niet "neen", maar 
.,ja" gezegd tegen de nieuwe Successie
wet, nadat, mede dank zij bijzonder wijs 
en beleidvol optrede1\ van onZe geest
verwant mr. Van LeeuweJ;J., nog een 
aantal stellig niet onbelangrijke verbe
tering,en waren verkregen. 

Die verheteringen betreffen vooral 
de achterblijvende weduwe en kinderen; 
een bijzonder gevoelig punt voor onze 
fráctie. 

De heer Van Leeuwen wond er geen 
doekjes om, het in wezen als een er
ger:li.jk feit te zien. dat van een mager 
weduwenpensioentje nog successierecht 
wordt geheven. 

Als voorzitter van een pensioenfonds 
ging het hem altijd héél erg aan het 
hart, aan pe fiscus in dergelijke geval
len de nodige opgaven te moeten ver
strekken, terwijl hij wist, dat de wedu
we in feite niet in staat was, het suc
ce,ssierecht te betalen. Daarom ook 
was hij van mening, dat men bij d·eze 
nieuwe wet had moeten overgaan tot ·· 
het zuiver belasten van hetgeen in de 
boedel is. 

De situatie lag nu aldus: De Rege
ring was met een geheel nieuw ont
werp Successiewet gekomen, dat wel
iswaar de oude wet dus geheel kwam 
vervangen, doch niettemin door de Re
gering toch slechts werd aangeduid 
als een "technische herziening". 

7.ulk een technische herziening pleegt 
dan tevens in te. sluiten, dat de Rege
ring zich ook zal verzetten tegen ar te 
ingrijpende of principiële amendemen
ten, uit de Kamer ingediend. 

Het ontwerp, zoals het nu in de Ka
mer in behandeling kwam, bracht on
getwijfeld een aantel verbeteringen: 
een verhoging van de algemene vrij
stelling voor bloedverwanten in de · 
rechte lijn, hogere vrijstellingen (kapi
taal, lijfrente) voor weduwen en kinde
ren en een verruiming va;; de regeling 
van de kinderaftrek. 

Dr. Lucas (K.V.P.) had nu een amen
dement ingediend, om te komen tot een 
aa,nmerl{elijke wijziging (in de zin van: 
verlaging) van het tarief. In beginsel 
was de heer Van Leeuwen het daar 
uiteraard geheel mee eens en hij kon
digde dan ook aan, dat, wanneer het 
a,mendement aldus in stemming zou ko
men, hij er zijn stem aan zou geven. 
De heer Van Leeuwen is trouwens de 
enste geweest, die erop heeft gewezen, 
dat de verouderde bedragen onzer Suc
cessiewet geheel dienden te worden aan
gepast aan de gans andere waarde van 
onze munteenheirl. 

Men stond echter nu eenmaai voor 
het feit, dat de Regering zio.'t had vast
gelegd op dat technische karakter en 
dat naar haar mening in het tarief zelf 
bij deze gelegenheid geen wijziging kOn 
worden aangebracht. 

Nu had ·men het been stijf kunnen 
h(l"den De zaak was dan gesprongen; 
cl.w.z. de Regering zou het ontwerp 
hebben ingetrokken en de oude wet met 
zijn nóg onbillijker bepalingen zou zijn 
blijven bestaan. 

Dat zou natuurlijk een mogelijkheid 
zijn geweest. En in eerste aanleg heeft 

MR. VAN LEEUWEN 
•... beleidvol optreden . ... 

ook de heer Van Leeuwen zich afge
vraagd, of het misschien niet beter 
was, voor het ogenblik dan toch maar 
óe oude wet te handhaven. Wanneer 
eenmaal een nieuwe wet was tot stand 
gekomen, zou deze immers allicht niet 
zo spoedig. meer worden gewijzigd en 
:r.ou de oude wet blijven bestaan, dan 
zou de noodzaak tot (een dan wellicht 
ingrijpender) wijziging steeds sterker 
worden gevoeld. 

Hiervoor is geen vaste regel te ge
ven. Het juiste inzicht in de bestaande 
omstandigheden za} dan de doorslag 
moeten geven. 

De heer Van Leeuwen meende nu uit 
bepaalde uitlatingen van de staatsse
cretaris te mogen opmaken, dat, t:er 
vervanging van de bij dat amendement 
gewenste, maar door de Regering in 
geen geval goedgekeurde algemene wij
ziging van het tarief in de rechte. lijn, 
er nieuwe kansen lagen voor een nog 
verder gaande verbetering, in de sfeer 
der vrijstellingen, voor de weduwen en 
wezen. 

En wannéér dat zo was, dan wilde hij 
dat eerst wel eens bekijken. Zo is het 
ook gebeurd. Er werd, toen het debat 
zover was gekomen, besloten tot een 
nader overleg tussen staatssecretaris, 
commissie en indieners van amendemen
ten en daaruit is inderdaad een nieuwe 
concessie van de zijde der Regering ten 
behoeve van de weduwen en wezen te
voorsohijn gekomen, in de vorm van 
nieuwe veriloging van de vrijstellingen. 

* * * 
Menige poging heeft de heer Van 

Leeuwen nog gedaan, om door 
middel van amendering positief opbou
wend werkzaam te zijn. In het ene geval 
zonder, in het andere mèt succes. 

DEZE BURGER 
vindt de kreet "Drees of Rommel", aangeheven door de andere BUlger, een 
dom m e heet. Niet alleen omdat deze lm;>et Jcennelijl:, leugenachtig is en 
een standaardvoorbeeld van onzindelijk denken, maar ook omdat zij zo 
door-en-door ondemocratisch is. ' 

Wat het onzindelijk denken betreft (à propos: u moet het pas verschenen 
boekje met die titel eens lezen) is "Drees of Rommel" ten minste zo on· 
zindelijk als het voormalige "Mussert of Moskou". Beide kreten gaqn uit van 
het analfabetisme van het kiezersvolk, althans van dàt deel waarop de 
propagandistisch-demagogische splendeur van de partij-schreeuwlelijkerds 
wordt gericht. Het geachte kiezersvolk, de hoogvereerde cliëntèle, wordt 
geacht niet meer dan twee mogelijkheden te kunnen onderscheiden. Na
tuurlijk weet democraat· Burger zèlf wel beter. Daarom is. zulk een welbe
wuste politieke leugen even onzindelijk als welke andere huis-tuin-of
keuken-leugen ook. Zij wordt des te onzindelijker doordat zij bovendien 
welbewust de geachte cliëntèle bij voorbaat onderscheidingsvermogen 
ontzegt. In náam der demagogie mag (menen zulke propagandisten) wel 
een onzindelijkheid worden betracht. • . 

Dil bewust laag-aanslaan van de .lciezersmassa is op zich zelf ondemo
cratisch, 

Maar nog ondemocratischer is de hovaardij die de oerbodem is waarin 
zulke rauwe kreten tieren: de hovaardij van: het gaat tussen de groten; 
de kleineren zijn quantité négligeable. Het is de ontkenning van het recht 
tot mede-oordelen en mede-spreken van de minderheid. Als ie t s ondemo
cratisch is, dan is het di t. 

De kreet ·wordt dan nog onwaarachtiger en nóg onzindelijker, wanneer 
men straks op die minderheid, of op een deel van haar, een beroep gaat 
doen tot mederegeren, omdat men een zeker evenwicht nodig heeft. 

En dit alles dan nog algezien van ·.het feit, dat men het, tot nu toe, 
t er wij 1 de kreet "Drees of Romme" wordt aangeheven, rustig doet met 
Drees è n Romme. 

Waardeloze, holle fraseologie om 't nu ook maar eens te zeggen fris van 
de lever van 

DEZE BURGER 
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Geen succes had de heer Van Leeuwen 
met zijn amendement, om vergunningen 
en aanspraken, welke niet tot de boedel 

"behoren (drankvergunningen teeltver
gunningen), buiten de heffin~ van suc-
cessierecht te houden. De wet. zo oor
deelde hij, wordt er nodeloos door ont
sierd en de opbrengst is van zeer weinig 
betekenis. 

De staatssecretaris vond deze vergun
ningen "economillCh" echter tot de erfe
nis behoren en raadde de Kamer aan, 
het amendement niet te aanvaarden. Het 
werd verworpen met 45 tegen 23 stem
men. Tegen: de P.v.d.A., de K.V.P. en 
de C.P.N. 

Wel een meerderheid verkreeg de heer 
Van de Wetering (C.-H.) met zijn amen
dement op artikel 12 van het ontwerp. 
In dat artikel werd bepaald, dat al het
geen binnen 2 jaren, aan het overlijden 
voorafgegaan, is geschonken door een 
erflater, die ten tijde van dat overlijden 
binnen het Rijk woonde voor de rege
ling van het recht van ~uccessie geacht 
wordt krachtens erfrecht door het over
lijden te zijn verkregen. 

Een amendement van de heer Van de 
Wetering, om de termijn van 180 dagen, 
zoals deze in de oude wet was opgeno
men, te handhaven, werd, hoewel even
eens door de staatssecretaris ontraden. 
aangenomen met 49 tegen 24 stemmen. 
Hier stemde alleen de P.v.d.A.-fractie 
tegen. 

Onmiddellijk daarop boekte ook mr. 
Van Leeuwen eeA succesje, toen dr. Van 
den Berge zich bereid verklaarde. een 
(gewijzigd) amendement van deze afge
vaardigde over te nemen, waardoor hu
welijksgiften van ouders aan kinderen 
tot de (reects bestaande) grens van 
I 10.000 geheel los worden gemaakt van 
de gestelde 180 dagen. Huwelijksgiften 
tot genoemd bedrag zullen nu dus vrij 
blijven van successierechten, ook al over
lijdt de ouder binnen lRO dagen daarna. 

DR. LUCAS 
••.• dreigend conjlict •••• 

Er· waren zo'n dertig amendementen 
op het ontwerp ingediend, maar na 

het overleg, dat tijdens een schorsing 
was gevolgd, konden er verscheidene 
worden ingetrokken, hetzij ten gevolge 
van het bereikte conpromis, hetzij omdat 
de staatssecretaris ze overnam. 

Dat gold ook voor lj!nige nmendemen
ten van de heer Van Leeuwen. 

Mr. Van Leeuwen had ook nog een 
poging gedaan, pleegkinderen met eigen· 
kinderen voor de successiebelasting ge
lijkgesteld te krijgen, maar zijn amende
ment bleek kansloos, zodat hij het maiU' 
introk. 

Twee amendementen van dr. Lucas 
om de boetebepalingen in bepaalde ge
vallen te verzachten, kregen beide de 
stemmen van on2e fractie. Een daarvan 
werd verworpen met 51 tegen 30 stf'n•
men (voor alleen de K.V.P. en de V.V.D) 
het andere werd met 50 tegen 31 stem
men aanvaard (voor de K.V.P., ite 
V.V.D .. de A.R. en de C.H.l. 

Het ontwerp in zijn geheel werd daar
na zonder hoofdelijke stemming en me1. 
algemene stemmen aanvaard. A. 

(Vervolg van pag. 1) Zelfs steunde de V.V.D.-fractie een minister of 
het Kabih.et wel eens in gevallen, waarin . • . de 
socialisten het Kabinet in de steek lieten. 

timmerte nog voor een jaartje in elkander te zetten. 

Dat doen we onder ieder Kabinet, onverschillig of 
er geestverwanten van ons in dat Kabinet zitting 
hebben of niet. 

Zo onthield onze fractie in januari 1951 op het 
stuk van het Nieuw-Guinea-beleid haar vertrouwen 
aan het toenmalige Kabinet, ondanks .de aanwezig
heid in dat Kabinet van een geestverwante minister. 

En zo gaf zij, anderzijds, haar steun aan menig 
voorstel van het huidige Kabinet. 

* * * 
Om slechts enkele voorbeelden uit 'het jongste 

verleden te noemen: cnze fractie zei "ja" te
gen het ontwerp Kleuteronderwijs, tegen de jongste 
voorstellen tot Grondwetsherziening (met uitzonde
ring van die betreffende de uitbreiding der Kamers) 
en zij zal, a1s dit blad verschijnt, ondanks haar be
zwaren op onderdelen, waarschijnlijk reeds "ja" heb
ben gezegd tegen het zo belangrijke voorstel betref
fende de algemene ouderdomsverzekering. 

Het is goed, de heer Burger nog eens in herinne
ring te brengen, dat diens gehele fractie stemde te
gen het z.g. "Sodaproject" van minister Zijlstra, 
waarbij de heer Nederhorst zelfs de grondslagen van 
het Kabinet in het geding bracht, terwijl de V.V.D. 
voorstemde ! 

Toen zeiden dus de socialisten "neen" en èe libe
ralen "ja" tegen een voorstel van een Kabinet onder 
leiding van de socialist Drees ! 

We willen de heer Burger nog meer in herinne
ring brengen. Hij en zijn politieke vrienden waren 
het, die, in mei 1955, als "Regeringspartij" stemden 
tegen het eerste huurontwerp, dat toen verworpen 
werd, met als gevolg, dat het Kabinet-Drees zijn ze
tels ter beschikking van de Koningin meende te moe
ten stellen. 

De heer Burger moet er toch nog wel enige her
innering aan hebben, hoeveel kram- en lijmwerk hij, 
als informateur, moest verrichten on het zwakke ge-

En om nu o n z e gneven dan maar meteen eens 
uit te spreken tegenover socialistische neen-zeggerij: 
Wij van onze kant hebben ons geërgerd over het 
socialistische "neen" bij de motie-Fortanier-de Wit 
over de scholenbouw en bij het amendement van de
zelfde V.V.D.-afgevaardigde, dat, in de vorige week 
de verlaging der collegegelden wilde doen terugwer
ken tot 1 september 1953, zoals de Regering aan
vankelijk had voorgesteld, m plaats van tot 1 sep
tember 1954. 

* * * 
"Neen" klinkt negatief, maar het kàn van grote 

positieve betekenis zijn. 
Die positieve betekenis had ons "neen" bij de Cre

matiewet en had ook ons "neen" tegenover het man
dement der bisschoppen. Want in beide gevallen be
tekende dat "neen" een "ja" tegenover de geestelijke 
vrijheid. 

In d e z e zin zouden we mr. Burgers betitelin8 
van "neen-zeggers" als erenaam willen aanvaarden ! 



VRUBEID EN DEMOORATIE 

* ~ WEEK to.t WEEK * 
Middenstand veroudert 

Dezer dagen heeft drs P. Schnellen va11 het Eco
nomisch Instituut voor de Middenstand een 

interessante radiorede gehouden, waarbij hij aan de 
hand van verschillende cijfers aantoonde, dat de mid
denstand aan het verouderen is. 

Van de loodgieterspatroons is 59% ouder dan 50 
jaar, tegen tien jaar voor de oorlog slechts 34% 

Een dergelijk verschijn~! doet zich ook in de 
andere beroepen voor, al zijn daar de cijfers iets 
minder ~rontrustend. 

Vooral in het ambacht doet .zich een groot gebrek 
aan jonge ondernemers voor. 

Deze ontwikkeling is even veelzeggend als gèvaa'"" 
lijk. Er moeten toch diverse oorzaken zijn aan te wij
zen, dat jonge mensen weigerachtig blijven zich als 
zelfstandig middenstander te willen vestigen. 

Een van de belangrijkste oorzaken is ongetwijfeld 
de belastingpolitiek, die het bestaan voor vele mid
denstandsbedrijven enorm zwaar ·maakt. 

Aan de vooravond van het veertig jarig jubileum 
van de Jaarbeurs heeft de heer mr. W. H. Fockema 
Andrae nog een scherpe aanval gedaan op het be
lastingstelsel, dat de ondernemingen - en vooral 
ook de kleine ondernemingen - niet in staat stelt 
op eigen kracht de dreigende risico's op te vangen. 

Buitendien verhindert het fiscale beleid in het bij
zonder de kleine en middelgrote ondernemingen 
stevige conjunctuurreserves op te bouwen. 

Al met al zijn de cijfers over het verouderen van_ 
de middenstand verontrustend te noemen. 

Immers, als deze ontwikkeling zo zou doorgaan 
speelt zij in de kaart van de socialistische verwach
tingen, die de middenstand op den duur practisch 
geheel uitgeschakeld willen zien. 

Het is zaak, zeker ook voor de middenstand zelf, 
deze ontwikkeling nauwlettend in het oog te houden. 

* * * 

Militair·· pensioen en 
burgerbaan 

I n het afgelopen jaar heeft een groot aantal be
roepsonderofficieren met een -' 'tnk aantal voor 

pensioen geldende dienstjaren het leger verlaten. 
In de laatste maanden hebben tientallen onderoffi

cieren (vooral uit het voormalige KNIL) ontslag uit 
. de dienst gevraagd om van goede aanbiedingen in de 
burgermaatschappij te profiteren. 

Door hun pensioen geld, vermeerderd met hun sala
ris in een burgerfunctie, kunnen deze onderofficieren 
vaak veel meer verdienen dan thans in het leger. 

De vlucht van deze onderofficieren naar de bur
germaatschappij maakt de personeelsmoe~lijkheden 
bij het kader in het leger nog groter. 

Deze ontwikkeling is te begrijpen en nauw ver
want met de tegenwoordige conjunctuur. Of zij ech
ter gezond is, is een tweede. 

Misschien :zOu een herzieninö van de salarispoli
tiek te overwegen zijn. 

* * * 

Het leven na 65 

Aan een lunch van het departement Groningen 
van de Maatschappij voor Nijverheid en 

Handel heeft ir. W. H. van Leeuwen, president-com
missaris van de Gist en Spiritusfabrieken te Delft, 
in een causerie ervoor gepleit de oude werknemers 
na hun pensioengerechtigde 65~jarige leeftijd niet 
aan hun lot over te laten. 

Wie meent dat de gepensioneerde gelukkig is met 
zijn welverdiende rust als hij het bedrijf verlaten 
heeft met een luie stoel, een leeslamp en een rook
garnituur slaat de plank mis. 

Voor hen die op 65-jarige leeftijd nog volledig •fit 
zijn is de pensionering een grote slag. Er valt een 
ijzeren gordijn in hun leven. Het nietsdoen wordt 
dikwijls oorzaak van een snelle aftakeling. 

Beter zou het zijn, aldus spr., als niet zo abrupt 
een einde werd gemaakt aan de werkperiode en het 
contact met .het bedrijf; 

Men moest deze mensen, zonder dat zij de jonge
ren in de weg staan, bij het bedrijf geïnteresseerd 
houden t:n nog iets laten doen, zodat zij zich niet 
helemaal uitgerangeerd voelen en totaal overbodig. 

Ervaringen in Engeland en Amerika .op dit gebied 
zijn gunstig. Ir. Van Leeuwen zag als ideaal een ge
leidelijke vermindering van arbeid op vrijwillige 
basis en aanpassing aan de toestand van de oudwer
kers, al gaf hij toe dat dit zeer moeilijk te realiseren 
zou zijn. 

Hij wees erop dat in Engeland een verschuiving 
van de pensioengerechtigde grens van 65 naar 68 
jaar reeds ernstig werd overwogen. Hij meende dat 
zulks ook te onzent overweging verdiende. Hij be
pleitte dit vooral gezien in het licht van de financiële 
problemen die de vergrijzing van de bevolking op-
roept. · 

Wij kunnen niet zeggen, dat wij het in alle opzich
ten met de spreker eens zijn. Dit neemt niet weg, 
dat hij een ongetwijfeld zeer belangrijk en interes
sant probleembeeft aangeroerd, dat evenwel in onze 
tijd niet in zulk een belangrijke mate een rol speelt 
in verband met het nijpend tekort aan arbeidskrach
ten, waardoor vele gepensioneerden nog wel een "bij
baan" kunnen vinden. 

Zonder hier op het ogenblik onmiddellijk een 
oplossing te kunnen en te willen geven, lijkt het ons 
gewenst, dat dit vraagstuk door een nadere bestu
dering tot een oplossing wordt gebracht. 

Het gaat hier namelijk niet alleen om het sociale 
vraagstuk, doch ook om dat van de vrije tijdsbeste
ding voor gepensioneerden. Nogmaals, een pro
bleem waaraan in het algemeen nog te weinig aan
dacht werd geschonken. 

* * * 
Publiek en politie 

••Kritiek leveren op de politie is niet erg, we 
vinden het zelfs wel fijn, maar het publiek 

moet van zijn kant ook begrip hebben voor het moei
lijke werk va~ de politie en daaraan ontbreekt het 
helaas nog al te dikwijls. 

Aldus sprak dezer dagen hoofdinspecteur Van 
Kleef, die na 36 dienstjaren de Amsterdamse politie 
heeft verlaten. 

Hij achtte het bijzonder teleurstellend, dat het pu
bliek zich meestal nauwelijks bewust is van de moei
lijkheden, die zich voordoen i>ij het politiewerk. De 
eisen, die aan de Politieman worden gesteld zijn oot
zettend zwaar, vooral voor de gewone straatagent, 
waarop zoveel kritiek wordt geleverd. 

Van de straatagent wordt verwacht, dat hij in alle 
situaties juist zal handelen. Hij moet snel belangrijke 
beslissingen nemen en meestal wordt alles aan hem 
overgelaten. De politieagent heeft een wapen, maar 
als hij, in het nauw gedrongen, daarvan gebruik 
màakt staan duizenden meteen klaar met op- en aan
merkingen. 

Het gebrek aan belangstelling voor het beroep van 
politieman wordt langzamerhand onrustbarend. Van 
de honderd sollicitanten blijven er na selectie slechts 
vier over. De sobere salariëring en het onvoordelige 
dienstverband (geen vrije middag, diensten op zon
dag) zijn oorzaak dat veel geschikte krachten el4ers 
beter werk tràchten te vindén. 

Van de taak van de rechercheur, die achtc!r de 
schermen ·werkt is het publiek helemaal niet op de 
hoogte. Men weet niets van het dikwijls gevaarlijke, 
zenuwslopende werk va~ de recherche, van onbe
trouwbare gett ,werklaringen, zwijgzame arrestan
ten en van ei .. __ ioos speurwerk. 

"Het zal nog wel lang duren voor dat de politie
man een vriend wordt van het publi~k, maar met wat 
meer begrip komen we al heel ver", aldus de heer 
Van Kleef. 

Voorwaar, hier zijn belangrijke problemen aange
sneden, die zeker tot nadenken stemmen. Men kan 
op .straat inderdaad maar al te vaak ervaren, dat het 
publiek, blijkbaar uit een soort "solidariteitsgevoel" 
zich zonder verdere kennis van zaken tegen de poli
tie richt. 

Het is inderdaad juist gesteld als wordt gezegd, 
dat de politie een vriend en hulp van het publiek 
moet zijn. 

Het gebrek aan belangstelling voor het beroep van 
politieman is eveneens een onrustbarend verschijnsel, 
dat door een betere salariëring zeker zal kunnen wor 
den ingedamd. 
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Het Algemeen Secretariaat van de Pártij 
zal op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), 
zaterdag 31 maart en maandag 2 april 
(Tweede Paasdag) gesloten zijn. 

Teleurstellende houding ván 
Uncle Sam 

De volkomen passieve en afzijdige houding van 
de Verenigde Staten inzake het proces 

Jungschläger heeft bij grote groepen van ons volk 
een gevoel van onbehagen doen ontscaan. 

Dit gevoel werd nog aaangewakkerd door het be
zoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Dulles, aan Djakarta op een ogenblik, waa'"" 
op Nederland meende van de zijde van de Verenigde 
Staten steun te mogen verwachten. 

Het is wel zeker, dat tijdens dit bezoek de za-ak 
Jungschläger niet aan de orde is gesteld. 

Voordat het bezoek aan Djakarta plaats vond 
schreef de Amerikaanse correspondent van de N.R. 
C. o.m. dat de Verenigde Staten alles willen vermij. 
den waar Indonesië aanstoot aan zou kun.nen nemen. 

Een wel merkwaardig en erg "commercieel" stand. 
punt, dat het rechtsgevoel volkomen geweld aandoet. 

* * * 

Paul de Groot durft 

De verloochening door de Russen van Stalin 
neemt welhaast humoristische vormen aan. 

Wat de diepere betekenis daarvan aangaat zal men 
voorlopig wel in het duister tasten evenals men niet 
snel te weten zal komen in hoeverre de beschuldigin
gen aan het adres van Stalin juist zijn. 

Hoe dit alles ook zij, het is wel interessant de me
ning in deze kwestie van Chroesjtsjef te stellen naast 
die van de Nederlandse communistenleider Paul de 
Groot. 

Chroesjtsjef zei (weliswaar volgens ofticieel niet 
bevestigde rapporten): 

Stalin was een massa-moordenaar en een beul -
Statin is verantwoordelijk voor de zware Sovjet
nederlagen in het begin van de oorlog - Stalia 
vluchtte bij de nadering der Duitse troepen met de 
woorden: "Alles is verloren ... " - Stalin oefende 
een regiem uit van "verdachtmaking, angst en ter
~r". 

Paul de Groot schreef in De Waarbeid van 17 
maart het navolgende: 

"Niets is in staat de nagedachtenis te bezoedelen 
van de onvermoeibare strijder ... De betekenis van 
Stalins werk was dat hij het Marxisme-Leninisme in 
de praktijk heeft toegepast ; .. Stalin heeft vo~r~l 
in de tweede wereldoorlog een enorme populantett 
verkregen als opperbevelhebber van het heldhaftige -
Sovjet-leger .•. " 

Over spraakverwarring gesproken ! 

* * * 

-P. v.d. A. boemerang 

Het onderwijsprobleem zit de P.v.d.A. ook al 
niet erg prettig. De heer Vermeer moest er 

op het verkiezingscongres toch wel iets van_ z_eggen 
en ging vm niet in de hoek van de verded1gmg te 
worden gedwongen, maar tot d~ aanv.~l over. En op 
wie zou die aanval anders gencht ZIJD dan op de 
V. V.D. 

Zo verweet hij onze partij, dat zij het deed voor
komen alsof er voor het onderwijs niets zou zijn ge
daan. De heer Vermeer noemde dit "goedkope kri
tiek" waaraan de P.v.d.A. niet mee doet. 
D~ heer Vermeer weet waarlijk wel beter. Het is 

bepaald onjuist, dat de V.V.~: het doet voorkomen 
alsof er niets voor het onderwiJs zou worden gedaan. 
Luistert de heer V er meer in de Kamer dan ook al 
zo slecht? 

Nee, de achtergrond van deze onge~?tiveerde aan
val zit ergens anders. Zij dient kennelijk o~ de aan
dacht af te leiden van het feit, dat de fractie van de 
heer Vermeer zich niet achter de bekende motie van 
mevrouw Fortanier-de Wit stelde. Waarom niet? De 
Partij van de Arbeid meent het toch zo goed met het 
onderwijs? .. . . 

Of was zij tegen deze motie, omdat ZIJ JUISt van 
liberale _zij_de kwam? Men moet het welhaast aan-
nemen. . . 

Met dergelijke eng-politieke opvattingen 1s ons 
onderwijs waarlijk niet gebaat. , 

Het verwijt van de heer Vermeer kan dan ook aJ... 
leen maar als een boemerang werken. 
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. De Vere"Qiging van Staten- en Raadsleden van de V. V.D. discussieerde over: 

SPORT IN HET KADER DER VRIJE
TIJDSBESTEDING 
De overheid moet de lichan:z,elijke opvoeding 

op de scholen mogelijk maken 
De (in ons vorige nummer afgedrukte) inleiding van dr .. K. H. van Schagen, 

rector van de Rijksacademie voor Lich:- nelijke Opvoeding te Amsterdam, over 
"Sport In het kader der vrijetijdsbesteding" werd met een dankbaar applaus 

beloond. 
De voorzitter, de heer D. W. De t t me ij er, die de spreker voor zijn waardevolle 

voorlichting dank bracht, deelde mede, dat de Inleiding volledig in het weekblad zal 
worden opgenomen, opdat men in de partij er van kennis kan nemen. 

De heer mr. H. S. Si eb ers (Groningen) betoogde, dat verschil moet worden 
gemaakt tussen sport en lichamelijke opvoeding. Laatstgenoemde acht spr. primair 
van overheidsstandpunt, al zullen de duizenden toeschouwers op de velden sport als 
het belangrijkste beschouwen, hoewel aan hef;. spel slechts weinigen actlef deel
nemen. Z.i. besteedt de overheid veel geld aan de aanleg van omvangrijke accomo
datles voor de wedstrijdsport. Ware het niet juister in de eerste plaats de licha
melijke opvoeding financieel te bevorderen? 

Dr. V a n Schagen acht eveneens sport niet primair. Men moet het verschil in 
doel wel voor ogen houden. Aan sportbeoefening behoort lichamelijke opvoeding 
vooraf te gaan. Beide verdienen de aandacht van de overheid, die zonder bezwaar 
ook de sport financieel kan bevorderen, bij voorkeur door het verlagen van de huren 
van terreinen en zalen door het verlenen van subsidie. 

De heer mr. A. J. Dankeiman 
('s-Gravenhage) wees er op, dat er zeker 
niet alleen op velden en in zalen van de 

. gemeenten gespeeld wordt. De verenigin
gen met een eigen accomodatie dreigen 
door het subsidiëren van overheidsspeel
gelegenheden in een nadelige positie te 
komen. 

Overigens moeten de leden ook iets 
voor hun sport over hebben. Spr. acht 
het niet wenselijk overheidsgeld te be
steden aan commerciële ·sportverenigin
gen. In dit verband wees spr. op de ver
makelijkheidsbelasting, welke vooral 
voor de kleinere en lager · geklasseerde 
verenigingen f.nuikend kan werken. 

Z.i. zou deze belasting moeten worden 
hervormd tot een bestemmingsheffing, 
zodat grote sportevenementen bijdragen 
tot verlichting van de financiële zorgen 
van de amateurclubs en ter bevordering 
van de jeugdsport. 

Tenslotte wees spr. op de betekenis 
van de sportwedstrijden als passieve re
creatie. Zij verschaffen duizenden pret
tige ontspanning in de openlucht en 
weerhouden velen van minderwaardig 
vermaak. 

De heer mr. G. A. W. C. baron van 
H e m e r t t o t D i n g s ho f, burgemees
ter van Maarn, vestigde de aandacht op 
de moeilijkheden, welke kunnen voort
vloeien uit de financiële verhouding tus
fen rijk en gemeenten. In spr.'s gemeen
te, waar ook een groot gebrek aan ge
legenheid tot sportbeoefening bestaat" 
was men na langdurig en moeizaam 
overleg zo ver gevorderd, dat verenigin
gen van verschillende richting bereid 
waren samen te werken tot de stichting 

Voorzitter Dettmeijer (rechts) tijdens 
één der pauzes in gesprek met enige 
deelnemers aan de co71.ferentie. 

en het gezamenlijk gebruik van een mo
dern gymnastieklokaal, dat 1 '11. ton zou 
kosten. 

De houding van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht was echter oorzaak, dat de 

gemeente hieraan niet mocht medewer
ken. Is dat nu de praktijk van het fraaie 
rapport? 

De heer V a n S c h a g e n antwoordde, 
dat bedoeld rapport niet meer beoogt dan 
inventaris op te maken van de huidige 
toestand, de behoeften en de mogelijk
heden in de provincie. Nadat het door de 
Staten zal zijn behandeld kan het tot uit
voering komen. 

Schakel werklozen in 
De heer mr. W. J. Geertsema, bur

gemeester van Warffum, betoogde, dat 
het te betreuren valt, dat gemeenten met 
werklozen zo weinig toestemming wordt 
verleend deze in aanvullende werkgele
genheid sportterreinen te laten· aanleg
gen. Spr. is voorstander van het toestaan 
van wedden op sportuitslagen, mits goed 

Mr. Wijsenbeek (lid commissie Cul
turele Zaken) in gesprek met jhr. 
van den Berch van Heemstede (lid 
Sportcommissie). 

georganiseerd en met besteding van de 
opbrengst voor de stichting van sportter
reinen en -zalen. (Applaus.) 

De heer V a n S c h a g e n sloot zich 
hierbij aan. 

De voorzitter zeide, dat het hem ge
noegen deed, dat zijn suggestie zo alge
mene instemming heeft _gevonden. 

De heer G. H. 's-G r a v es a n d e 
merkte op, dat de sportvelden en kleed
gelegenheden ook door de lagere elftal
len worden gebruikt, die trouwens ook 
van de training profiteren. Vanwege het 

· ministerie van justitie is een onderzoek 
naar de voetbalpools gaande. 

De heer · C. U i t te n b o g e r d 
(Haastrecht) zeide, dat vooral- ten plat
telande de heffing van vermakelijkheids
belasting van sport~edstrijden uit den 
boze is. In spr.'s gemeente zijn alle lief
hebberijverenigingen hiervan V

0

rijgesteld. 
De heer M. Visser (Arnhem) merkte 

op, dat hij in de overigens voortreffelijke 
inleiding de eigenlijke achtergrond had 
gemist, n.l. de bevordering van de licha
melijke en geestelijke volksgezondheid. 

De heer V a n S c ha g e n verklaarde, 
dat, al werd deze niet uitdrukkelijk ge
noemd, deze doelstelling ook bij hem 
vooropstaat. 

De heer K. H. B rand t ('s-Graven
hage) zeide, dat het aantal personen, dat 

Mevrouw Fortanier-de Wit legt me
vrouw Wijsmuller (Amsterdam) uit, 
hoe vrouwen het best hun vrije tijd 
besteden, als zij die tenminste hebben. 

slechts passief aan de sportbeoefening 
d~elneemt, toch buitengewoon groot is. 
Er is ongetwijfeld sprake van overdt·ij
ving. Daarom moet de belangstelling in 
andere richting worden geleid, opdat de 
massa ook voor culturele uitingen wordt 
geïnteresseerd. Een recente circulaire van 
de minister van binnenlandse zaken is de 
bron van de moeilijkheden der gemeen
ten bij de financiering van de aanleg 
van sporttterreinen e.d. 

De voorzitter gaf de heer Brandt 
in overweging ter algemene vergadering 
van de partij bij het bespreken van het 
beleid van de Kamerfracties dit onder
werp ter sprake te brengen. 

Culturele aspecten 
De heer V a n Schagen merkte op, 

dat bij de vorming buiten schoolverband 
wel degelijk aandacht geschonken wordt 
aan culturele aspecten. 

Mevrouw mr .. E. Veder-Sm i t (Huis 
ter Heide) stelde de vraag, welke de taak 
van de overheid is t.a.v. de sportbeoefe
ning. Het rapport komt in de zomerzit
ting van de Staten aan de orde. Acht de 
ihleider de instelling van een provinciale 
raad voor lichamelijke opvoeding en 
sport wenselijk? 

De heer V a n S c h a g e n antwoordde 
bevestigend. De overheid moet de licha
melijke opvoeding op de scholen mogelijk 
maken. Daartoe dient het aantal lesuren 
voor dit vak te worden uitgebreid. De er
varing leert, dat de sportbeoefening in 
schoolverband het toetreden tot de sport
verenigingen sterk bevordert, waardoor 
er een voortzetting mogelijk is. 

Verder dient de overheid de sportbe
oefening mogelijk te maken door aanleg 
en exploitatie van oefen- en speelgelegen
heden tegen lage kosten te bevorderen. 
Van groot belang is de opleiding en de 
vorming yan deskundige leiders en be
kwame bestuurders. ' 

De voorzitter voegde hieraan nog 
toe, dat het Utrechtse rapport slechts 
heeft willen inventariseren. Men dient 
zich te hoeden voor doublures. 

Mej. M. C. J. Pip p e 1 ('s-Gravenhage) 
merkte als lid der Sportcommissie op, dat 
sedert 1954, toen de rapporten werden 
opgesteld, een verdere ontwikkeling 
gaande is. Van belang voor kleine ge
meenten en in gevallen, waarin men met 
ruimtegebrek te kampen heeft, is, dat in 
bescheiden bestek een ins-tructiezwembad 
voor scholen kan worden gebouwd, waar
over een vloer kan worden geschoven, 
waardoor een gymnastieklokaal, ook ge
schikt voor bijeenkomsten, ontstaat. Dit 
is een zeer economische en practische 
oplossing. 

Nadat de voorzitter de inleider en 
de debaters, die hier hun vrije tijd nut
tig hebben best-eed (gelach), had dank 
gebracht, werd de vergadering- geschorst 
tot zondagochtend. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) Minister Zijlstra betreed dit, bijgeval
len door de heren Peschar (Arb.) en Ha

·zenbosch (A.R.). Mr. Blaisse (K.V.P.) 
daarentegen was het volkomen met de 
heer Van Leeuwen eens, dat prijsafspra
ken van dergelijke aard geen "mededin-

Het Wetsontwerp economische mededinging • Het oordeel 
van onze eigen Middenstandscommissie • De Kamer won de striid 
om het beroepsrecht • Regelen priisafspraken wel .,mededin
ging'"? • De generieke onverbindendverklaring • Prof. Romme's 
kinderhand gauw gevuld! 

ging" regelen. -
Daar hij echter als gevolg van het 

amenuement moeilijkheden verwachtte 
en hij ervan overtuigd was, dat de rech
ter het inzicht van de heer Van Leeuwen 
zou delen, raadde hij deze aan, het 
amendement in te trekken. Beroep in belastingzaken • Belastingkamers bii de Gerechts· 

·- hoven gaan de Raden van Beroep vervangen. 
In datzelfde vartrouwen op de uit

spraak van de rechter, heeft de hèer Van 
Leeuwen zijn amendement tenslotte in
derdaad ingetrokken. 

De Tweede Kamer heeft ongeveer ge
lijktijdig (althans in dezelfde week) twee 
wetsontwerpen behandeld; waarbij de ad
ministratieve rechtspraak·· en dus .de 
rechtszekerheid, een rol speelde, 

Het waren het ontwerp van Wet op 
de economische mededinging en het ont
werp van Wet op de administratieve 
.rechtspraak belastingZaken. 

Vooral het eerstgenoemde was een in 
beginsel belangrijk en ingrijpend · wets
ontwerp, al regelde het ten dele dezelfde 
materie als de Ondernemers-overeenkom
stenwet 1935, de Wet op de schorsing van 
bedrijfsregelingen en het in de laatste 
oorlog tot stand gekomen Kartelbesluit. 

Het beoogt dus, ondernemersoveteen
komsten, die strijdig moeten worden ge
acht met het algemeen belang (bijv. kar
telafspraken, waardoor de cohcur.r;entie 
wordt uitgeschakeld), geheel óf ten dele .?· 

ongèdaan te maken, terwijl, and~rtijds; 
,·:;- óndernemersafspraken ook algemeen 

verbindend kunnen worden verklaard. 
Bij. dit ontwerp werden echter daarne

vens nog twe.e nieuwe elementen inge
. voerd: Het eerste was de z.g. "generatie
ve" onverbindendverklaring", waarbij be
·Pàalde soorten van ondernemersafspra
ken nooit in ondernemersovereenkom
sten mogen worden opgenomen. 

Een tweede element vormt de moge
lijkheid van optreden tegen ,.economi
sche machtsposities"; d.w.z. tegen de ge
varen van monopolistische posities. In 
die gevallen zal de minister o.a. gegevens 
over die machtspositie openbaar k!Jnnen 
maken of voorschriften kunnen geven . 
over prijs- of leveringsvoorwaarden. 

In "De Tijd" vonden we deze heldere 
toelichting op het ontwerp: "Gezonde 
concurrentie verdraagt noch een teveel, 

MINISTER VAN OVEN 
• ... voor hèt eerst {n .cl.é ,K~mer . .•• 
t ' -- . -·~ ' 

Èen strijd, welke de Kamer bovendien · 

Er was ook nogal bezwaar tegen vast
stelling van een generieke onverbindend
verklaring bij algemene maatregel van 
bestuur. Door aanvaarding van een amen
dement van de heer Hazenbosch (A.R.), 
waar ook onze V.V.D.-fractie haar stem 
aan gaf, is het nu aldus geworden, dat 
zulk een onverbindendverklaring, be
houdens eerdere intrekking, vijf jaar na 
het inwerking treden vervalt, tenzij bij 
nadere wet anders wordt bepaald. 

Een aantal minder belangrijke amen
dementen zullen we voorbijgaan, maar 
wel willen we nog melding maken van 
een opvallend optreden van prof. Rom
me, waarbij deze minister Zijlstra ver
weet, dat de minister voor de Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie onvoldoen
de was ingeschakeld. Het is nu mogelijk 
gemaakt, dat deze minister bij nader aan 
te wijzen soorten van beschikkingen als
nog wordt ingeschakeld, maar het desbe
treffende amendement van 'de heer Rom
me (die zijn hart nu eenmaal· aan een 
minister ·voor dè P.B.O. heeft verpand) 
werd op, .aandringep. o.a. van de heren 
Oud en Van Leeuwen en van de socialist 
Peschar aldus gewijzigd, dat thans vast
staat, dat dit in geen geval vooruitloopt 
op de beslfssing omtrent de al dan niet 
herbenoeming vim een speciale minister 
voor de P.B.O. bij de volgende Kabinets
formatie. 

Het amendement betekende aldus heel 
weinig en de heer Oud kon het dan ook 
.niet nalaten, spottend op te merken: 
,;E~n _.kinderhand i$. gauw gevuld". 
·;,-Pols. . dit ontwerp werd · toen z.h.s. en 
înet'.algemene stemmen aanvaard. 

noch een te weinig aan afspraken tussen l).eeft gewonnen. . . • • • 
o~de~n~me.rs. Een tevee_l. aan "a:i'sprake- _c: . Aanvankeli-jk. voelde ~n_l.·ster ___ z. b.1str .. ~·.· ... _.'0·. ver beroe.p ging .. · het ook bij het· 
r1ghe1d le1dt tot verstarnng van het eco- .. voor zulk een beroep -n~ts, maar Joen· . ontwerp van . Wet QJlministratieve 
nomisch leven ten nadele van de consu-\_;., 'Jdi,geplaátlt werd voor -~~nd~?l'lt.c~''-i,~hts'praak bèlai!tingz?okèii. JUer betrof 

,ment. De prijzen worden te hoog, de wil·.>:'.VaJ:x. mr. Van Rijckevorse!.(K.V.)'> .. );-dàt );j.~ geschil echter niet bet. beroep zelf, 
tot productiviteitsverbetering verslapt·: -':·mèife was getekend .doó~ :~e 'her~ H11..- ·.: ~r de vraag aan wie dat moest worden 
en het aantal producenten neigt naar be- ·, UJ1bosch (A.R.), Schmal (~.IL) ;~n ·onze .Opgèdragen. 
perking tot een kring van begunstigden.· ·geestverwant mr. Van Leeuwen (V.V.D.),_ .. ,_,Beroep in belastingzaken op beschik-
Een te weinig aan bindingen kan daar- verklaarde hij zich in fedër geVal tot nà- . kingen van de inspecteur (van de admi-
entegen vooral bij dalende conjunctuur ·der OVÉlrleg met de ·commissie van voor-. nistratl~! dus) was er al lang. Daartoe 
tot een desatreuze concurrentie leiden,· bereiding bereid. 
die voor alle partijen en dus voor de Dat nadere overleg heeft ook plaats dienden de Raden van beroep voor de 

· volkshuishoudin'g als geheel, tot verspil- gehad (en zeer breedvoerig), waarbij de ·directe belastingen, welke in hoofdzaak 
ling leidt. Tegen beide concurrentie-ex- minister wel bleek, dat de Kamermeer- werden gevormd door personen, die el-
cessen richt zich het ontwerp". derbeid hier onverzettelijk wàs. Het ders hun hoofdberoep vervullen. 

weekeinde gaf de minister gelegenheid, Die raden hebben wel goed werk ge
overleg in de ministerraad. te plegen en daan, maar het werk is hun toch te 
toen de Kamer. des dinsdags weer bij el- machtig geworden. Het is voor niet-be
kaar kwam, bleek de Regering haar ver:- roeps- en niet-vakmensen te veelomvat
zet te hebben opgegeven. · tend en te ingewikkeld geworden. Te-

* * 
J n het vorige nummer van ons blad 

heeft men het oordeel kunnen lezen, 
dat de Landelijke Middenstandscommis
sie uit de V.V.D. over dit ontwel'p heeft 
gegeven. Het kwam hierop neer, dat ook 
zij erkende, dat de overheid behoort op 
te kunnen treden wanneer meaedingings
regelingen en econom.ische machtsposities 
van ondernemers in strijd komen met het 
algemeen belang, maar dat zij van oor
deel was, dat de bevoegdheden, welke 
het ontwerp hiertoe aan de minister(s) 
wilde toekennen, wel zeer ver gaan. 

De commissie betwijfelde, of de con
trole van de Staten-Generaal op het mi
nisteriële bel'eid wel voldoende effectief 
zou kunnen zijn en zij achtte een vorm 
van administratieve rechtspraak hier on
ontbeerlijk. 

De commissie had hiermede in de roos 
geschoten, want dat. was inderdaad het 

' zwakke punt van het ontwerp en dáár
over heeft dan ook de strijd in de Kamer 
voornamelijk gelopen. 

Logies ter gelegenheid van 
de iaarliikse Algemene 

Vergadering op 13 en 14 
april a.s. te Amsterdam 
Aanrezien het, mede in verbaoei 

met het bloembollenseizoen, bij
zonder moeilijk is te Amsterdam 
lorles te bespreken, zal cle afdeling 
Amsterdam trachten zoveel more
lijk arrevaardigden en leden bij de 
leden in Amsterdam onder tf' 
brenren. 

Opgaven dienen VOOR 1 APRIL 
A.S. te worden gedaan bij de beer 
B. J. L. Vonboff, Ad'Dl. de Ruijter
weg %1'1' te Amsterdam-West-U, 
telefoon K 20/80495. 

Had het amendement-Van Rijckevor- recht kon de heer Oud, sprekend over dit 
sel c.s. willen bepalen, dat tegen minis- onderwerp, dan ook vaststellen, dat onze 
teriële beschikkingen krachtens deze wet belastingrechtspraak achter is gebleven 
in beroep zou kunnen worden gekomen bij de ontwikkeling van het belasting
bij het bestaande College van beroep stelsel. 
voor het bedrijfsleven, bedoeld in artikel Hij achtte het dan ook goed, dat de 
4 van de Wet administratieve recht- Regering thans met een voorstel tot een 

. spraak, bij nota van wijzigingen is het andere regeling ··was gekomen eri die an
aldus geworden, dat dit beroep in het dere regeling hield nu in de vervanging 
belang van de rechtszekerheid inderdaad 
is aanvaard; bij welk onafhankelijk rech
terlijk college dat beroep zal kunnen 
worden ingesteld, is echter nog in het 
midden gelaten. Bepaald is namelijk, dat 
een speciale Beroepswet hiervoor tot 
stand zal worden' gebracht, waarin nader 
zal worden beslist zowel over de be
roepsgronden als over de samenstelling 
van dat college. 

Het ontwerp op de economische mede
dinging zal bovendien niet kracht van 
wet krijgen, alvorens die Beroepswet is . 
ingesteld. 

De Kamer had dus bereikt wat zij wil
de en mr. Van Rijckevorsel en zijn me
de-ondertekenaren konden hun amende
ment intrekken. 

Een uitvoerig juridisch debat voerde 
mr. Van Leeuwen pog met minister Ziji
stra over de vraag, of prijshandhavings
voorschriften tussen een individuele on
dernemer en zijn afnemers vallen onder 
het begrip "mededingingsregelingen" van 
artikel 1. 

Van dat begrip geeft artikel 1 de om
schrijving: "een overeenkomst of burger
rechtelijk besluit, waarbij de economische 
mededinging tussen eigenaren van onder
nemingen wordt geregeld". 

Mr. van Leeuwen was er stellig van 
overtuigd, dat de door hem bedoelde 
overeenkomsten, die immers geen over
eenkomsten tussen ondernemers onder
ling betreffen, juridisch niet onder deze 
wet vallen. Zekerheidshalve had hij ech
ter een amendement ingediend om dit 
aldl!s vast te leggen. 

MR. BLAISSE · 
•... eens . met mr. van Leeuwen . ... 
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Als extra nummer van 
Het Gemenebest 

WONINGNOOD 
met bijdragen van de Directeur-Gene
raal van het Ministerie van Wederop
bouw en Volkshuisvesting, de Burge
meester van Gorinchem, de Directeur 
van de Bouwkas Nederlandse Ge
meenten en vele andere vooraanstaan
de deskundigen uit het bedrijfsleven. 
- Prijs f 4.90. - Verkrijgbaar in de 1 

boekhandel en bij Uitgeverij Van 
Keulen n.v., Groot Hertoginnelaan 45, 
Den Haag. 

van genoemde raden door "belastingka
mers" bij de Gerechtshoven, die, behou
dens de gehandhaafde voorziening in 
cassatie (welke bij de Hoge Raad blijft), 
zullen zijn belast met de behandeling van 
beroepen in belastingzaken. 

De kern van het ontwerp was dus: de 
overgang naar het systeem van de be
roepsrechter voor administratieve belas
tinggeschillen en ook de heer Oud kon 
zich daarmede verenigen. 

Er kwam echter verzet tegen de vesti
ging van zulke kamers bij de gerechts
hoven en mr. Van Rijckevorsel (K.V.P.) 
diende een amendement in om die ka
mers in te stellen bij de rechtbanken. 

Prof. Oud heeft hier minister Van 
Oven (die voor het eerst in de Tweede 
Kamer aanwezig was) en staatssecreta
ris Van den Berge in hun voorstel ge
steund. Wel had de heer Oud oorspron
kelijk gevoeld voor geheel aparte colle
ges voor het beroep in belastingzaken, 
maar hij had zich laten overtuigen, dat 
dit weer veel geld (extra gebouwen, 
e.d.) zou gaan kosten. 

Het ging nu dus om: vestiging bij de 
rechtbanken of bij de gerechtshoven en 
hier koos prof. Oud met overtuiging de 
gerechtshoven, zoals het Regeringsvoor. 
stel luidde. vooral omdat hij ervan over
tuigd was, dat de Regering anders niet 
voldoende bekwame fiscale krachten zou 
krijgen om daarin zitting te nemen. 

Er is hierover nog vrij veel gediscus
sieerd, maar het einde was, dat de Re
gering de meerderheid kreeg. Het amen
dement-Van Rijckevorsel werd verwor
pen met 46 tegen 40 stemme.n. Voor 
stemden de K.V.P. en de A.R. Onze 
V.V.D.-fractie stemde met de anderen 
dus tegen. 

Het ontwerp werd z.h.s. aanvaard, met 
aantekening, dat mej. mr. Tendeloo ge
acht wilde worden te hebben tegenge
stemd. Naar aangenomen kan worden 
was zij voorstandster van geheel afzon: 
derlijke colleges. A. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ;"nddenstands
forum zal optreden, belegd: 

Maandag 9 april te Amersfoort, in hotel 
Ricbe, Korte Gracht 2. Aanvang 19.45 uur. 

Maandag 16 april te Heerenveen. 

Maandag 7 mei te Goor. 

Maandag U mei te Zeist in hotel "Hermi
tage", om 8 uur. 
Maandag 28 mei te Middelbur.

Dinsdag 29 mei te Goes 

Maandag 4, juni te Rotterdam. 

Deze bijeenkomsten zijn· ook toegan
kelijk • voor· feden van omliggende af
delingen. 

In de maand april zijn nog beschik
baar 16 en 23. Geïnteresseerde .af
delingsbesturen wordt verzocht 
zich tijdig in verbinding te stellen 
met het secretariaat der Lande
lijke :Middenstandscommissie, Zuid
Oost Buitensingel 226a, telefooa 
01700/770425 te 's--0-ra,venllage. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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ONTWERP VERKIEZINGSMA 
V 00 R VRIJHEil 

Tien jaren zijn verlopen sedert de meimaand van 1946, toen ons 
volk voor de eerste maal na de oorlog naar de stembus werd geroe
pen. Daarna-zijn er opnieuw verkiezingen voor de Tweede Kamer ge
weest in 1948 en 1952. 

Over het algemeen is het beeld, dat deze Kamer vertoont, in deze 
tien jaren-niet veel veranderd. De meeste partijen bleven schommelen 
om hetzeHde percentage der stemmen: de socialisten en de katholie
ken om' de dertig, de protestants-christelijke groepen tezamen om de 
twintig percent. 

Grote veranderingen deden zich alleen voor bij de communisten en 
de libe:ralen. Die veranderingen waren uitermate verheugend. De 
communisten gingen doorlopend achteruit, de liberalen met iedere 
verkiezing vooruit. Terwijl de eersten daalden van tien ·op zes zetels, 
stegen de laatsten van zes op negen zetels. 

Onder een stelsel van evenredige vertegenwoordiging als het onze 
zijn dit veelzeggende cijfers. Zij bewijzen, dat een toenemend aantal 
kiezers er oog voor krijgt, dat tegenover het na de oorlog zo zeer 
toegenomen collectivistisch streven een krachtiger tegenwicht moet 
worden gegeven. 

Er is alle reden voor het vertrouwen, 
dat deze beweging zich bij de stembus 
van de aanstaande zomer zal voortzetten. 

Wie zijn oor te luisteren legt, verneemt 
in ·allerlei kringen - ook in kringen, 
welke de liberale richting allerminst zijn 
toegedaan .,- dat de kansen voor de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
- de partij, waarin in 1948 liberalen en 
vrijzinni~-democraten zich . he})beri ver
enigd, -'-- zeer hoog worden aangeslagen. 

Verwonderlijk is dit niet. Zeer velen 
gevoelen zich bij de bestaande politieke 
verhoudingen hoogst onbehaaglijk. 

Sedert 1946 zijn het in feite de socia
·listen en de katholieken die in de rege
ring de lakens uitdelen. Wel heeft men 
zowel in 1948 als in 1952 een zogenaamd 
bredebasiskabinet gevormd, doch de bre
de basis was er meer een in· naam dan in 
werkelijkheid. Een werkelijk tegenwicht 
·tegen de katholiek-socialistische invloed 
ontbrak. 

Bij de Verkiezingen van 1948 heeft de 
VcV.D., door de ervaring geleerd, met 
grote nadruk haar waarschuwende stem 
verheven. Wil er werkelijk van een brede-

.· basisregering sprake zijn, zo zeide zij, 
dan zullen de antirevolutionaire, de 
.christelijk-historische en de liberale par
tijen te zamen over tenminste evenveel 
invloed in het bewind moeten beschikken 
als elk der beide andere partijen afzon
derlijk. 

Men heeft naar deze stem niet geluis
terd. Welbewust hielden de socialisten- en 
katholieken de V.V.D. buiten de kabi
netsformatie van 1952 en de anti-revolu
tionairen en de christelijk-historischen 
legden zich daar met gelatenheid bij 
neder. · 

De gevolgen· daarvan zijn niet uitge-
. bleven. De kàbinetsformatie werd een 
-buitverdeling tussen de ·katholieken en 
de socialisten. Tegenover het minister
presidentschap van de socialistische heer 
Drees bedongen de katholieken een 'extra 
portefeuille. Daartoe werden zelfs drie 
nieuwe ministerposten gecreëerd, een 
extra minister aan Buitenlandse Zaken, 
een minister voor de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie en een minister voor 
maatschappelijk werk. 
. Daarbij bleef. het niet. Aan departemen
ten, waar ministers zetelden van anti
revolutionaire of christelijk-historische 
richting werden staatssecretarissen van 
katholieke of socialistische huize be
noemd: De christelijk-historische minis
ter van Oorlog en Marine zag zich een 
socialistische en een katholieke staats
secretaris toegemeten en de anti-revo
lutionaire minister van Economische Za
ken ontkwam niet aan een staatssecre
taris uit het katholieke kamp. De socia
listische of katholieke ministers, die een 
staatssecretaris behoefden, wachtten zich 
er echter wel voor die in protestants
christelijke kring te zoeken. Zo gaven 
anti-revolutionairen en christelijk-hlstori
schen zich aan hun machtige regerings
partners gevangen. 

Het vraagstuk der 
Zuid-Molukken 

In niets komt die gevangenschap zo 
duidelijk uit als in de houding der rege
ring tegenover het vraagstuk der ,Zuid-

Molukken. Aan de be,volking . van die 
eilanden is door de. regering van de 
Republiek Indonesië 't zelfbeschikkings
recht, haar bij de souvereiniteitsover
dracht nadrukkelijk gewaarborgd, tegen 
alle recht in, onthouden. 

De Nederlandse regering heeft daarin 
berust, ondanks het feit, dat de wet op 
de souvereiniteitsoverdracht haar de 
plicht om voor dit recht tEl waken .. met 
zoveel woorden op het hart had, gebon
den. De V.V.D.-fractie in de' TWee<iè · Ka
mer is daartegen aanstonds met klem 
opgekomen. 

Zij deed dit reeds in de jaren vóór 1948, 
toen zij tot de regeritig"spartij beh'd·orde. 
Zij heeft toch ook· als regèringspartij 
nooit afstand willen dqen, van haar recht 
en haar pl~cht op de fouten van de re
geringspolitiek te wijzen. Zolang de anti
revolulionait:_en in de Óppositie waren 
stonden zij daarin naast haar. Van het 

.ogenblik af, dat zij in de regering··waren 
opg~nomen, was op dit punt de·· ki-acht 
der anti-revolutionai~e fractie gebroken. 

Gevangenen van hun regeringsgenoten 
waren de !tnti-revolutionairen ook ·bij het 
vraagstuk der bedrijfsorg:anisatie. Hier 
is het wel zeer wonderlijk gegaan. 

In 1949, tQen de wet op de bedrijfs
organisatie werd behandeld waren er 
geen groter ,jlntipoden denkbaar dan de 
anti-revolutidnaire hoogleraar Zijlstra en 
de katholieke arbeidersbestuurder De 
Bruyn. De eerste moest niets hebben van 
een opdringen dezer organisatie aan het 
bedrijfsleven. De tweede heeft zich van 
het begin af allerminst afkerig getoond 
van dwang op dit punt. 

Wie in 1949 zou hebben voorspeld, dat 
beide·n te samen deel zouden gaan uit
maken van hetzelfde Kabinet en dat de 
heer Zijlstra de zeggenschap over de be
drijfsorganisatie, tot dusver uitsluitend 
bij de minister van Economische Zaken, 
aan de heer De Bruyn zou overlaten, zou 
weinig geloof hebben gevonden. Toch is 
dit geschied en ook hier zijn de gevolgen 
niet uitgebleven. 

Zo zag. zich onlangs het zuivelbedrijf 
tegen zijn zin een produktschap opge
drongen. Het baatte de anti-revolutionai
ren en de christelijk-historischen niets, 
dat zij daartegen hun stem verhieven. 
Socialisten en katholieken zetten de 
zaak door en de anti-revolutionaire mi
nister van Economische Zaken legde zich 
daarbij neder. 

Wie intussen uit deze dingen zou aflei
den, dat het tussen de socialisten en de 
katholieken koek en ei is, zou zich deer
lijk vergissen. Er zal waarschijnlijk bij 
de stembus geen feller strijd worden ge
voer dan tussen deze twee. 

In het voorjaar van 1954 hebben de 
rooms-katholieke bisschoppen met de 
meeste nadruk hun stem verheven tegen 
het lidmaatschap van katholieken van de 
Partij van de Arbeid. De socialisten heb
ben zich tegen deze inmenging van het 
kerkelijk gezag in de staatkundige aalt
gelegenheden met felheid verzet. Op dit 
punt waren de liberalen het ten volle 
met hen eens. Men mag zèlfs zonder 
overdrijving zeggen, dat het meest prin
cipiële verzet tegen dit bisschoppelijk op
treden in de Tweede Kamer van de zijde 
van de V.V.D. is gevoerd. · 

Hier dreigde de geestelijke vrijheid in 
het gedrang te komen. Nochtans sloten 
de anti-revolutionairen en de christelijk
historischen zich niet bij dit verzet aan. 
•it ondanks het feit, dat hier een . be
ginsel in het geding WI!S, dat toch de ver
tegenwoordigers van protestantse par
tijen zeer bijzonder moest aanspreken. 
Het heeft dan ook in hun eigen kring 
velen teleurgesteld, dat men het aan de 
liberalen overliet hier het vaandei der 
vrijheid hoog te houden. 

Ook in ander opzicht hebben de voor
standers der geestelijke vrijheid het in 
de achter ons liggende jaren moeilijk 
gehad. Het b~ek toch, dat hier op de 
socialisten niet onvoorwaardelijk viel te 
rekenen. Vooral bij de behandeling van 
de zondagswet en van de wet op de lijk
verbranding trad dit duidelijk aan de 
dag. Hier gooiden de socialisten. het met 
de geestelijke vrijheid op een accoordje. 
Daaraan was de "doorbraak" schuld. 

Beginsel van de doorbraak 
Het beginsel van die doorbraak. is op 

zichzelf allerminst nieuw. Zij berust op 
de grondgedachte, dat personen van zeer 
verschillende godsdienstige overtuiging 
kunnen samenwerken in dezelfde politie
ke partij, wanneer zij het over de staat
kundige grondbeginselen eens zijn.· 

De liberalen verkondigen deze stelling 
reeds meer dan honderd jaar. Tot hun 
staatkundige grondbeginselen behoort in 
de allereerste plaats dat van de geestelij
ke vrijheid. Wie dat beginsel niet in al 
zijn 'volheid kan aanvaarden behoort in 
de V.V.D. niet thuis. 

De liberalen verwerpen volstrekt de 
g-edachte om ter wille van de vergroting 
van hun aanhang !llet hun beginselen te 
gaan transigeren. Zij willen hun partij 
niet in de breedte doen groeien, . wan
neer :dit moet gaan. ten koste van de 
diepte. Voor de socialisten daarentegen 
is de breedte van de partij het voor
naamste. Om die breedte te doen toe
nemen sluiten zij compromissen op het 
stuk van de geestelijke vrijheid. 

Te samen met de rechterzijde ontzeg
den zij aan de voorstander van crematie 
gelijkheid van recht met de voorstander 
van begraven. Het heeft echter in de 
kring van de Partij van de Arbeid velen 
diep geschokt, dat de strijd voor de gees
telijke vrijheid in de Tweede Kamer al
leen door de liberalen moest worden ·ge
voerd. Aldus werd de doorbraak hun veel 
te duur gekocht. 

Op het terrein van de stoffelijke wel
vaart heeft de regering in alle .opzichten 
de wind mede gehad. De !Wereld maakt 
een tijd door van ongekende hoogcon
junctuur. Voor een minister van Finan
ciën, die slechts aan het heden denkt, is 
zo'n tijd een dorado. Zijn begrotingen 
baren hem geen zorgen. De belastingen 
brengen handen vol geld op; Van tekor
ten heeft hij geen last. 

Wie de ogen op de toekomst gericht 
houdt, kan echter niet blind zijn voor de 
daaraan verbonden gevaren. Laat mel} 
een hoogconjunctuur zich ongebreideld 
ontwikkelen dan ontstaat gevaar voor in
flatie. Ook word daardoor, wanneer een 
terugval intreedt, de crisis verscherpt. 
Een regering; die in het geld zwemt, 
staat er aan bloot, dat de staatsultgaven 
steeds meer worden uitgezet. 

Men ziet het ambtenarencorps steeds 
gt·oeien. Voor de ambtenaren zelf heeft 
dit nadelig gevolg, dat men, ondanks de 
hoge opbrengst der belastingen, niet in 
staat is hen voldoende te salariëren. 
Voorts wordt door de uitbreiding van de 
ambtelijke diensten het tekort aan werk
krachten, dat het kenmerk van een 
periode van hoogconjunctuur vormt, ver
groot. 

Het particuliere bedrijfsleven onder
vindt hiervan de nadelige gevolgen. 
Iedere kracht meer in overheidsdienst 
betekent een kracht minder beschikbaàr 
voor het par:ticuliere bedrijfsleven. Slaat 
de conjunctuur om en moet men dan de 
overheidsuitgaven sterk gaan verminde
ren, dan dreigen vele ambtenaren daar
van het slachtoffer te worden. Immers 
iedere ontslagen ambtenaar gaat dan het 
leger van werklozen vergroten. Zo ooit, 
dan is hier regeren vooruitzien. 

Stiigende overheidsui 
Dit vooruitzien heeft bij de 

volkomen ontbroken. Onond 
gaat de uitzetting van de overhE 
door. Het aantal ambtenare1 
steeds toe en de overheldsuitgav 
gen zich voortdurend in stijgE 
Men huivert bij de gedachte 
moeilijkheden, waarvoor zij zuU 
die ons land zullen_ moeten reg 
de conjunctuur omslaat. 

Niemand weet, wanneet• dit -Z< 
ren, doch de ervaring heeft gel 
het steeds weer gebeurt en e 
regering bereidt zich daarop · 
Nederlandse regering breekt zie 
ter het hoofd niet over. Aan b 
op de uitgaven denkt zij niet 
immers zo heerlijk goed. 

Dat het zo heerlijk goed gaat, 
intul!!sen niet, dat d.e regering e1 
de meest brandende problemen 
oplossing te brengen. Op gee,1 
·treedt dit zo duidelijk aan d.e d1 
dat . van het woningvraagstuk 
niet te veel gezegd, wanneer . _1 
stateert, dat dit probleem nog e 
om een oplossing roept, als I 
geleden. 

Hier heeft de regeringspoliti4 
men gefaald. De oorzaak van 
is met een enkel woord aan 1 

:Men heeft hier veel te veel naar 
listen geluisterd. Zij staan kracl 
beginsel vijandig, tegenover de ' 
viteit van het particuliere bed1 
Zij streven naar. socialisatie, . h4 
me of koude, van het woning 
particuliere huiseigenaar is in 
niet veel beter dan ·een parasi 

~--------------~ 
Bijgaand publiCE 
pro~ramma van 
worden voorgele, 
V er gadering val 
en zaterdag 14 
worden gehoudt 

~~----------------~ 
door houden zij de oplossing 
hum·vraagstuk, dat zo nauw 
gehele woningprobleem san 
tegen. 

De houding der socialisten 
werkzaamheid der regering op 
volkomen verlamd. Zij kon ni, 
tussen de socialistische. en de l 
listische · weg. Haar huurwet 
compromis, dat niemand kon 
gefl. 

Toen die wet in de Tweed 
werd verworpen, legde het K• 
aanvankelijk het bijltje bij ned4 
geringspartijen gingen toen in 
Binnenskamers werkten zij e4 
compromis uit en zij spraken ,n 
der af, dat zij "niet zouden toel 
er een letter in zou worden ver~ 

De open,bare behandeling van 
voorstel werd daardoor tot een 
toning. Ook de met de huurwE 
hangende belastingherziening 11 

huid en haar worden geslikt. D 
V.V.D.-fractie voorgestelde ver1 
van de veel te hoge belasting 
huwden werd afgewezen, niet OJ 

haar onbillijk vond, doch omda 
eenmaal in -de binnenkamer 1 
sproken geen wijziging toe te 
Kamerleden- der V.V.D., niet va 
voor spek en bonen bij te zittel 
toen uit protest de vergadering 

Sedert dit gebeurde is alle k 
het woningvraagstuk op te loss 
regering gevloden. Zij denkt er 
aan het huurprobleem nog iets 
Het na de verkiezingen optred 
binet moet dit varken maar · w 
gaat kostbare tijd verloren, te 
zenden naar een bescheiden wo· 
keren. 

Onderwiispra 
Met het onderwijs Is het niet 

steld. Er is een schrikbarend t' 
onderwijzers, aan leraren, aan 
bouwen. Ook hier heeft· zich h 
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vooruitziend vermogen gewroken. 
sloot eenvoudig de ogen voor het 
dat .het geboortecijfer onmiddellijk 
!l oorlog een grote stijging had ver
d .en hield .er geen rekening mede, 
dit ,na verloop van enkele jaren zou 
ten leiden tot een grote toeneming 
.het. .aantal leerlingen. 
~ h,eeft tegenwoordig de mond vol 
P.lllf.l-economie. Men meent, dat men 
~Js alles van te voren stelselmatig 
linnen regelen. Maar daar waar voor 
stelselmatige regeling alle gegevens 
biiJiden zijn, geeft men blijk van een 
tellende onmacht. 
~.·leven in een tijd van welvaart
ing. Die stijging komt echter aller
li. ii:1 gelijke mate ten goede aan alle 
•))en van ons volk. In de landbouv.: is 
1 van een vermeerdering van wel
. d ll'een sprake. Daar beweegt zich 
inkomen veeleer in dalende lijn. 

rom moet het regeringsbeleid ook ten 
1 het oog op de landbouw gericht 
'èn l'louden. Het is een volksbelang 
· de eerste orde, dat zij, die in de 
lbouw werkzaam zijn, niet het gevoel 
l'en ··als stiefkinderen te worden be-
deld; · 
et· is een eis van rechtvaardigheid, 
alle groepen van het volk in de ge
:en ·welvaart haar redelijk aandeel 
gen. Dit geldt ook voor de verhou
~ tussen arbeiders en niet-arbeiders. 
r de arbeiders is de meest voor de 
d liggende vorm om hun een. aandeel 
~even, de verhoging van het loon. 
:et is echter uitermate kortzichtig 
1 daarbij blind te staren op het geld
rag. Wat baat het of de guldens in 
loonzakje in aantal toenemen, als de 
pkracht van· de gulden in gelijke 

te daalt? De. arbeider wordt er niet 
A!r van en zij, die behoren tot wat 
11 vergeten groepen noemt, zien hun 
·gen vermeerderen. Geen maatregel is 
lrom van groter sociale. betekenis dan 
,handhaving van de waarde van het 
~. 

liet ·zijn immer juist de zwakken en 
weerlozen, die van geldbederf het 

IChtoffer worden. Daarom zijn loon
~den, die niet haar rechtvaardiging 
!den in gestegen productiviteit, uit den 
ze. Zij verbeteren de positie van de 
beider niet en verzwarlm het leven van 
1, die van een vast geld-inkomen mo·e-
1 leven. Deze waarheid is in de achter 
I liggende . jaren te dikwijls uit het 
g verloren. 
•, 

Individuele bezifsvorming 

!:en der belangrijkste factoren tot het 
~orde~n van de vrijheid van de mens 
de individuele bezitsvorming. De be
~oze il!l veel minder vrij dan de bezit
r. Door "het treffen van voorzieningen 
et behulp van collectieve bezitsvorming 
1n ongetwijfeld de vrijheid vàn de be
~oze in belangrijke mate worden be
'rderd. Echter zal de collectieve be
lsvorming altijd in betekenis achter
aan bij de individuele, omdat de collec
eve bezitsvorming nimmer hetzelfde ge
lel van persoonlijke verantwoordelijk
dd en persoonlijke waardigheid kan 
!rschaffen als de individuele. 
Daarom heeft de liberale politiek altijd 
weel betekenis gehecht aan het bevor
!ren derïndividuele bezitsvorming. Hier 
ft een zeer principieel verschil met het 
ICialisme. Maatregelen, die de strekking 
!bben het individuele bezit te bevorde
!11, konden nooit op de bijzondere sym
~ie van de socialisten rekenen. De 
.ndarbeider een eigen plaatsje, de stads
rbeider een eigen woning te helpen ver
rtlgen sprak de socialisten nimmer erg 
~. De liberalen zijn altijd in deze rich
~ werkzaam geweest. 
t 
t 
1:. 

De V.V.D. is van oordeel, dat de indi
viduele bezitsvorming met alle kracht 
moet worden bevorderd. Zij denkt daarbij 
niet alleen aan het onroerend bezit, doch 
ook aan het deelgenootschap van de 
arbeiders in het aandelenkapitaal der be
drijven, waarin zij werkzaam zijn. 

Zij geeft verre de voorkeur aan de 
spreiding van het aandelenbezit over een 
zo groot mogelijk aantal kleine aandeel
houders boven een socialisatie der be
drijven, die geheel de macht in handén 
van de overheid brengt. Zij is er zich 
goed van bewust, dat van economische 
macht misbruik kan worden gemaakt. 
Tegen dat misbruik te waken is een der 
eerste plichten van de overheid. Wan
neer de waker zelf echter een der groot
ste economische machthebbers wordt -
en dat zal in een socialistische maat
schappij het geval zijn - wie zal ·dan 
tegen het misbruik kunnen waken? 

Men zou zich vergissen, indien men zou 
menen,· dat misbruik van economische 
macht alleen zou kunnen dreigen van de 
zijde der ondernemers. In de tegenwoor" 
dige maatschappelijke verhoudingen is 
het gevaar zeer . reëel, dat ondernemers 
en arbeiders tezamen regelingen treffen, 
die, eenzijdig op het bedrijfsbelang afge
stemd, het algemeen belang, hier in het 
bijzonder te zien als het belang der con
sumenten, schaden. 

Daarom moet er met grote nauwgezet-
. heid tegen wo.rden gewaakt, .dat de pu

bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie zich 
gaat ontwikkelen in een richting, die het 
.algemeen belang, hier in het bijzonder te 
zien als het belang der consumente~. 

schaden. 
Daarom moet er met grote nauwgezet

heid tegen w;orden gewaakt, dat de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie zich 
gaat ontwikkelen in een richting, die het 
algemeen belang aan het bedrijfsbelang 
.opoffert. De geschi.eQenis .. der gilden· is 
hier een waarschuwend voorbeeld. Het is 
vooral het egoïsme der bedrijfsgenoten 
geweest, dat heeft geleid tot · het t{)e
nemend verzet tegen het gildewezen, dat 
uiteindelijk zijn ondergang heeft be
werkt. 

Buitenlandse politiek 

Op het stuk van het buitenlands belei!l 
zijn, als men de communisten buiten re
kening laat, de verschillen tussen de on
derscheidene richtingen niet zeer groot. 
Regering en Kamer zijn het erover eens, 
dat hier met alle kracht moet worden 
aangestuurd op de bevordering ener 
Europese eenheid. Kracht mag daarbij 
echter beleid niet uitsluiten. 

Wij mogen het tempo der ontwikkeling 
niet ·laten beheersen door ons verlangen 
alleen. Verliest men hier de realiteiten 
uit het .oog, dan loopt men de kans, dat 
een bouwwerk wordt opgetrokken· .op 
een zo weinig hecht fundament, dat het 
onmogelijk kan in stand blijven. Voor 
Nederland is het daarbij van het grootste 
belang, dat de samenwerking niet een 
louter continentale zal zijn. Nederland 
moet niet slechts naar het Zuiden en het 
Oosten, maar ook naar het Westen en 
het Noorden zien. 

Daarom moeten wij ons niet beperken 
tot het streven naar een eenheid van de 
zes landen - Duitsland, Frankrijk, Italië 
en de drie landen der Benelux - van 
het "kleine" Europa. Ook op Engeland 
en de Scandinavische landen moet het 
oog worden gericht. Ja, het belang der 
vrije volken vordert ook de samenwer
king met het Noord-Amerikaanse con
tinent. 

Tot dusver is deze, gelijk zij is vast
gelegd in het Noord-Atlantisch verdrag, 
te uitsluitend van militaire aard. Het is 
volstrekt noodzakelijk haar uit te breiden 
tot de behandeling van culturele, econo
mische en sociale problemen. 

Het is voor al deze vraagstukken, dat 
de V.V.D. met grote ernst de aandacht 
van ons volk vraagt bij de aanstaande 
stembus. Zij weet natuurlijk heel goed, 
dat onder ons stelsel van evenredige ver
tegenwoot·diging grote veranderingen in 
de partijverhoudingen eerst op de lange 
duur kunnen worden bereikt. 

Ook kleine veranderingen zijn echter 
van de grootste betekenis. Zij geven de 
richting aan, waarin de opvattingen der 
kiezers bezig zijn zich te bewegen en 
iedere regering zal, of zij wil of niet, 
daarmede rekening hebben te houden. 

Onmiskenbaar is de stroming in , de 
laatste tien j~ren gegaan in de richting, 
die de V.V.D. voorstaat. 

Het socialisme heeft bekoring van het 
nieuwe reeds lang verloren. Door haar 
vasthouden aan het streven naar sociali
satie is de Partij van de Arbeid in feite 
het karakter van een conservatieve orga
nisatie gaan vertonen. Waar het de hand
having van de geestelijke vrijheid geldt, 

, laat zij. zelfs reactionaire trekken zien. 
De partijen der rechterzijde, hoezeer in 

beginsel gekant tegen een beleid, dat de 
Staat maakt tot maaptaf van alle dingen, 
bjeden tegen de socialistische strevingen 

' onvoldoende wèerstand. Zij zijn boven
dien te weinig doordrongen van de eisen, 
waaraan behoort te worden voldaaa wil 
de geestelijke vrijheid voor allen zo goed 
mogelijk zijn verzekerd . 
. Nederland ·heeft dringend behoefte aan 
een regering, die ·za} streven naar een 
beter evenwicht tussen dwang en vrij
heid. De kàns, dat zo'n regering . na de 
verkiezingen zal optreden neemt toe, 
naar mate meer stemmen zullen wordim 
uitgebracht op de candidaten van de 
Volkspartij voor Vrijhei!l en Democratie, 
die als leidraad voor het in de komende 
parlementail·e · periode te 'voet·en beieid 

· ·het volgende urgentieprogram heeft 
opgesteld: · 

· Punten van het 
urgentieprogram 

1. Het buitenlands beleid moet blijven 
gericht op de samenwerking van alle de
mocratische staten. De eenheid van 

. Europa moet worden bevorderd. Daarbij 
moet echter worden gewaakt tegen het 
aanvaarden van politieke constructies, 
waarvoor · een .voldoende reële grondslag 
.ontbreekt. De politièke eenwording dient 
te·''stemieJr op d~ economische eenheid. 
De totstandkoming van een gemeen
schappelijke markt is urgent. 

ne Atlantische samenwerking moet uit
groeien tl;lt .een Atlantische gemeenschap, 
waarin ,.naast de militaire de gem.een
schappelijke culturele, economische en 
sociale vraagstukken worden behandeld. 

Het individuele klachtrecht, bedoeld in 
de Europese conventie aangaande de 
rechten van de mens behoort door Neder
land te worden aanvaard. 

2. In de verhouding tot Indonesië 
moet worden vastgehoudell aan hetgeen 
bij de souvereiniteitsoverdracht is over
eengekomen omtrent het zelfbeschik
kingsrecht der Indonesische bevolkings
groepen. De aangelegenheid der Zuid-
1\lolukken mag niet worden beschouwd 
als een afgedane zaak. 

3. Opgetreden moet worden ~gen de 
toene1uende centralisatie vun het over
heidsgezag, in het bijzonder door herstel 
der zelfstandigheid, bovenal op financieel 
gebied, van provinciën en gemeenten. 

Bijzondere aandacht moet worden ge• 
wijd aan de bescherming van de burger 
tegen onredelijke toepassing van over
heidsvoorschriften. 

4. Bevordering van de bouw van wo
'mnr;en door het verschaffen van een rui
m!' gelegenheid tot ontplooiing aan het 
particulier initiatief. Zo spOt>dig mog<'lijk 
herstel van het evenwi('ht tussen huren 
en bouwkosten. 

5. Versterking van tle positie der 
openbare school nwt handhaving van het 
beginsel der financiële gelijkstelling tus
sen openbaar en bijzonder ondel"\vijs. Bi.j 
de hervorming van het onderwijs behoort 
tot hoofddoel te zijn, dat aan if'dere ge
bleken bekwaamheid gf.'legenheitl zal be
staan tot volle ontplooiing; ruime be
schik baarstelling van beurzen bi.i alle 
takken van het onderwijs is ter hevortle
ring van dit doel noodzakelijk. 

Het tot stand brengen van een nieuwe 
wet voor het middelbaar- en .voorberei
dend ' wetenschappeli.jk onderwijs is nr· 
gent. De bouw van scholen 1noet worden 
geactiveerd. 

6. Bevordering van de ontplooiings
mogelijkheden van de kunst en de kun
stenaars, op zodanige wijze, dat de zelf
standigheid van de kunstenaar volkomen 
blijft gewaarborgd. 

Rijk, provincie en gemeente dienen de 
voorwaarden te scheppen, waardoor het 
kunstleven tot bloei kan komen. 

De jeugd moet worden opgevoed tot 
het leren genieten van kunstuitingen. 

Cultuurspreiding moet worden · bevor
derd, mede door een grotere spreiding 
der opleidingsinstituten voor kunste
naars. 

'i· Gestreefd moet worden naar een 
regeling van het radio- en televisiebestel 
op een meer nationale basis, met waar 
mogelijk gemeenschappelijk verzorgde 
programma's en daarbuiten gelijk recht 
der verschillende richtingen voor bijzon
dere uitzendingen. 

8. Instandhouding van een krachtige, 
zelfstandige boerenstand door het bevor
deren van een evenwichtig . landbouwbe
leid, dat de aan de gang zijnde koude so
cia.Usatie van het boerenbezit vervangt 
door een welbewuste instandhouding van 
dat bezit. 

Krachtige bevordering v-an voorlich
ting, onderwijs en cultuur-technische ver
beteringen. Beperking van het steeds 
toenemend staatsbezit van landbouw
gronden en van staatsexploitatie , van 
boerderijen. 

9. Erkenning van de grote bete~enis 
van een krachtige middens~d. Daarbij 
uit te gaan van het beginsel, dat . .de 
krachten het best in gezonde concurren
tie worden gestaald. Daarom moet een 
gezonde bedrijfsontwikkeling worden be
vorderd en moeten ongezonde bedrijfS• 
methoden worden bestreden. Bij de wet
geving op de vestiging van bedrijven 
moeten deze beginselen leiding gevend 
zijn. 

10. Met volledige erkenning van de 
betekenis van bedrijfsorganen als pro
duct van de vrije samenwerking der ver
schillende groepen in het bedrijfsleven 
onthouding van iedere poging om der
gelijke organen van bovenaf aan dat be
drijfsleven op te dringen. 
Gew~t mo!"t worden tegen een sa.

menwerking van werkgevers en werkne
mers, die het belang van de consument 
aan dat der bedrijfsgenoten zou op
offeren. 

11. Zo goed mogelijke waarborginr; 
tier rechtspositie van alle leden der 
maatschappij, zonder ondermijning van 
het individuele verantwoordel\jkheidsbe
sef. 

Geleidelijke terugkeer tot een systeem 
van vrijere loonvorming, behoudens het 
toezicht der overheid ter voorkoming van 
excessen, zowel naar boven als naar be
neden. Gestreefd moet worden naar een 
redelijke verhouding tussen prestatie en 
beloning, waarbij in het bijzonder is te 
tienken aan een meer juiste bezoldiging 

· van geschoolde arbeid. 

12, Bevordering van individuele be
zitsvorming. 

13. Wettelijke gelijkstelling van man 
en vrouw. Verbetering der huwelijksw~ 
geving: Vrijheid van arbeid voor de ge
huwde vrouw. Gelijke betaling voor ge
lijkwaardige arbeid van mannen f'>n vrou
\\'t"n. 

14. Onverwijlde herziening van d" wet 
op de lijkbezorging, opdat gelijk •·echt 
wordeverschaft aan de voorstanders van 
erentatie en die van begraven. 

15. BesJ)Oedig'ing van het streven naar 
unificatie van de inhoud der sociale ver
Zf'k<wingswetten, mede met het oog op 
vf.'rf'envoudiging van de administrati<• .. 

Matiging van het overheidsing•·ijpen op 
het g'ebied van het ziekenfondswezen. Be
strijding van het steeds verder dom·ge
voerde perfectionisme, waardoor dit zie
kenfondswezen zijn dof.'! voorbij gescho
ten is. Handhaving van de zelfstandige 
.positie van artsen en apothekf'rs. 

16. Ingrijt)ende beperking van over
heidsuitgaven. Verf.'envoudiging van het 
belastingstelsel. Geleidelijke verlaging 
van tle belastingdruk. Vermindering van 
het verschil in belastingdruk voor ge
huwden en ongehuwden. 
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BESCH RIJ VI NGS BRIEF 
voor de 

JAARLIIKSE ALGEMENE VERGADERING 
te houden op VRIJDAG 13 en ZATERDAG 14 aprll1956 in "Bellevue" te Amsterdam (Ingang Leidsekade) 

De vergadering zal beginnen op: 
VRIJDAGAVOND te 8 uur; 
ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 1 3 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. Golflengte 402 meter. 
In verband met deze uitzending wordt men verzocht te 8 uur precies in de 
zaal aanwezig te zijn. 

2. Herdenking van wijlen mr. J. Rutgers. 
3. Begroeting van de buitenlandse gasten. 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
4. Verslag van de Commissie voor de Notulen van de Buitengewone ~!ge

mene Vergadering van 14 januari 1956 te Amsterdam. 
-15. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering van 13 en 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

14 april 1956. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de penningmeester. 
Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening en Verant
woording van de penningmeester over het jaar 1955. 
Benoeming van een Commissie van drie leden ter voorlichting van de 
Algemene Vergadering bij de behandeling van de Rekening en Verant
woording van de penningmeester over het jaar 1956. 
Voorstel van het Hoofdbestuur om artikel 31 van het Huishoudelijk 
Reglement van de Partij als volgt te wijzigen: 

Artikel 31 
· 1. De minimum contributie bedraagt f 10.- per jaar; 

Voor gezinsleden en adspirantleden bedraagt de minimum-contributie 
f 5.-. 

2. Het Bestuur ener afdeling, alsmede het Hoofdbestuur verleent gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van contributie, indien het lid schriftelijk te 
kennen geeft, dat het betalen van de volle contributie voor hem te 
bezwaarlijk Is. .. 

Toelichting: 
Het Hoofdbestuur is van mening, dat de Partij de jaarlijkse onkosten uit 
de opbrengst der contributie moet kunnen dekken, en . daarnaast een 
reserve moet kunnen kweken voor de bijzondere uitgaven _in verkiezings
jaren. Dit valt slechts te bereiken, indien de contributie wordt verdubbeld. 
Daartegenover is het Hoofdbestuur van oordeel, dat eenvoudige kennis
geving door een lid, c.q. gezins- of adspirantlid aan het Afdelings- of 
Hoofdbestuur, dat het zich niet in staat acht de volle contributie te 
betalen, voldoende moet zijn, om dispensatie,;,van deze bepaling te ver
krijgen. 
Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
Bespreking van het beleid van de redactie van "Vrijheid en Democratie". 

Toelichting: 
Dit punt is op de agenda geplaatst op voorstel van de afdeling Hilversum, 
die het als volgt heeft toegelicht: 
"Aangezien "Vrijheid en Democratie" beschouwd wordt als het Partij
orgaan van de V.V.D. is de afdeling Hilversum van mening, dat het prin
cipieel noodzakelijk is dat naast bespreking van het beleid van de Kamer
fracties,· het ook mogelijk moet zijn dat de Algemene Vergadering haar 
oordeel kan uitspreken over het door de redactie gevoerde beleid. Behalve 
erkenning van dit "recht" van de Algemene Vergadering, wenst de afdeling 
ook een enkele practische opmerking te maken over dit agendapunt". 
Rondvraag. 
Afgevaardigden van afdelingen, die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 7 april a.s. schriftelijk mededeling te doen 
aan het Algemeen Secretariaat, ond-er opgave van het ter sprake te 
brengen onderwerp. 

De redactie van ons weekblad zal het op prijs stellen, indien de 
afgevaardigden van afdelingen, die bij punt 12 (bespreking van het beleid 
van de redactie) het woord willen voeren, hiervan tijdig vóór de 
Algemene Vergadering schriftelijk mededeling doen aan het Algemeen 
Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te brengen onderwerp. 

Zaterdag 1 4 april des morgens 1 0 uur 
OPENBARE VERGADERING 

Benoeming van een penningmeester. 
WegeO:s periodieke aftreding van de heer S. J. van den Bergh te Wasse
naar, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
penningmeesterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: 
S. J. van den Bergh te Wassenaar door de afdelingen Alblasserdam en 
Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeenkomstig 
art. 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming geschieden. 
Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw mr. E. A. :r. Scheltema--

Conradi, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vacature In het 
Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig candidate is gesteld: 
Mevrouw E. A. J. Scheltema-Conradi door de afdelingen Alblasserdam, 
Haarlem en Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeenko~stig 
art. 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming geschieden. 

16. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn 
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, 

die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 

Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuut:' zijn: 
B. Doedes Breuning tèn Cate te Almelo (aftredend), door d~ afdelingea 

Alblasserdam, Enschede en Wieringermeer; 
A. Caljé te Alblasserdam (aftredend), door de afdelingen Alblasserdam en 

Wieringermeer; 
Ir. A. J. Engel te Velp (aftredend), door de afdelingen Al.blasserdam en 

Wieringermeer; 
J. Krooshof te Deventer (aftredend), door de afdelingen Alblasserclam en 

Wieringermeer; 
A. Nawijn te Olst, door de afdelingen Almelo en Enschede; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de afdelingen Alblasserdam, 

Groningen en Wieringermeer. 
17. Vaststelling van het Verkiezingsmanifest. 

Toelichting: 
Het ontwerp-Verkiezingsmanifest is door het Hoofdbestuur na ampele 
overweging vastgesteld. De . Afdelingen en Centrales kunnen . uiterlijk 
'binnen twee weken na ontv11-ngst van de Beschrijvihgsbrief bij de secretaris 
schriftelijk wijzis-~ngsvoorstellen, vergezeld van een schriftelijke toelichting, 
indienen en nadere éPmerkingen )nzenden. . 
Het zal het Hoofdbestuur aange~aam zijn, indien men zich bij het in
dienen van wijzigingsvoorstellen ·(amendementen) wil beperken tot poli
tieke. hoofdlijnen, die men hetzij in het manifest wil wijzigen, hetzij aan het 
manifest wil toevoegen of uit het manifest schrappen. Het Hoofdbestuur 
is toch van mening, dat een · Verkiezingsmanifest zo kort mogelijk 
gehouden moet worden, alleen hoofdpunten dient te bevatten en zo min 
mogelijk in details moet treden . 

Zaterdag 1 4 april des middags 2 uur 
OPENBARE VER(;ADERING 

18. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties . 
Het verdient aanbeveling, dat af9evaardigden van afdelingen, die bij dit 
punt speciale onderwerpen ter sprake willen brengen, hiervan vóór 
7 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, zodat de 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. 

19. Sluiting door de voorzitter. 
Het Hoofdbestuur van de V.V.D.: 
P. J. Oud, voorzitter. 
D. W. DETTMEIJER, algemeen secretaris. 

BELANGRIJKE MJo;DEDELINGEN. 
In samenwerking met de afdeling Amsterdam wordt aan de leden ,·an de V.V.D., die 
de Algemene Vergadering bezoeken, na. afloop van de vergadering op vrijdagaYond 
1.3 april een gezellig samenzijn in ,.Bell!lvue" aangeboden. 
Aangezien het, mede in verband met het' bloembollenseizoen, bilzonder moeilijk is te 
Amsterdam logies te bespreken, zàl de afdeling Amsterdam trachten zoveel mogelijk 
afgevaardigden en led,en bij de leden in Amsterdam onder te brengen. 
Opgaven dienen vóór 1 am·ii a.s. te worden gedaan bÜ de heer H. J. L. Vonhoff, Adm. 
de Ruyterweg· 277 te Amsterdam-West II, telefoon K 20/1!0495. 
De vergadering op >zaterdag zal op een. daartoe geschikt tijdstip worden geschorst, 
teneinde de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de lunch te gebruiken. Er bestaat 
gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschappelijke koffiemaaltijd tegen de prijs 
van f 3.- per persoon, in ,.Bellevue" te Amsterdam. 
Indien men hieraan wenst deel te nemen, moet men zich uiterlijk 9 april a.s. bij het 
Algemeen Secretariaat opgeven. 
Een aanmeldingsformulier voor deelneming aan de koffiemaaltijd treft> 'U hieronder aan. 
De aandacht van de afdelingen wordt •gevestigd op artikel 40, 'lid 3 en 4 V'IIJI het 
Huishoudelijk Reglement, waarin wordt bepaald, dat op de Algemene Vergadering 
der Par,ij geen stemrecht kan worden uitgeoefend door Q,fgevaardigden of hun plaats
vervangers van afdelingen, d-ie niet hebben voldaan aaM-de reglementaire verplichtin• 
gen tot contributie~afdracht aan het Hoofdbestuur, opgave van het aantal leden der 
afdeling en toezending van een exemplaar van de rekening en verantwoording V'llll de 
penningmeester der afdeling aan de secretaris der Partij in het kalenderjaar vooraf
gaande aan dat, waarin de ve~adering gehouden wordt. 
De betrokken afdelingen worden in een begeleidend schrij,-en uitgenodi~d deze 
verplichtingen alsnog vóór de aanvang der vergadering na te komen. 
De bepaling vindt geen toepassing, indien de betrokken afdeling voor het aanzuive· 
ren van de achterstand een regeling met het Hoofdbestuur heeft getroffen, regelmatig 
de afspraken nakomt en de achterstand voor tenminste de helft heeft afbetaald. 

Vóór 9 april 1956 inzenden aan het Algemeen Secretariaat van de 
V.V.D., Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage. 

Ondergetekende: .............. - .............................................................................. -

Adres: ............................................................................. :' ................................. _ 

Woonplaats: 
zal tijdens de Algemene Vergadering op 14 april 1956 te Amsterdam 
in ,.Bellevue" deelnemen aan de gemeenschappelijke Koffiemaaltijd 
ad f 3.- per persoon. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

'AGENDA NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CE-NTRALES 
Zaterdag 24 maart, 3.30 uur, Secre

tarissen Kamercentrales te Am
sterdam. 

Maa.ndag 26 maa.rt, lezing door 
mr. J. C. Betteri~k ·voor de afd. 
Haarlem in Hot.-rest. van Aken, 
aanvang 8 uur. 

Woensdag 28 maart, openbare ver
gadering van de afdeling Soest 
in het Oranje-hotel. Aanvang S 
uur. Spr. het Kamerlid ·R. Zege
ring Hadders over: "Onze So
ciale voorzieningen een brug of 
een kloof?'' "" 

Woensdag 28 maart, om 8 uur 
ledenvergadering van de afde
ling Hilversum in hotel ,.Hof 
van Holland", zaal 2. 

Zaterdag 31 maart, om 2 uur ver
gadering van de Centrale Leeu
wa.rden, in hotel "De Klandery". 

Donderdag 5 april, openl;>are bij
eenkomst van de afdeling Zeist 
in de grote toneelzaal van "F'ig1". 
Spreker mr. dr. C. Berkhouwer. 
Voorts optreden van het politiek 
cabaret. 

Vrijd'ag 13 en zaterdag 14 april 
Jaarlijkse Algemene Vergadering, 
Bellevue te Amsterdam. 

Woensdag 25 april, Middenstands
congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconfe
rentie te 's-Gravenbage. 

Woensdac 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te Amsterdam. 

Afdeling Odoorn lDr.) 
opgericht 

Op 12 maart had in hotel Bos te 
Odoorn de oprichtingsvergadering van 
de V.V.D.-afdeling voor het zandgedeelte 
der gemeente Odoorn plaats, onder lei
ding van mevr. J. P. H. Runsink-van de 
Werf van de Centrale Drente. Evenéens 

· aanwezig waren de propagandist voor 
Groningen en Drente, de heer De Vricg 
en enige bestuursleden van de é'.fdeling 
Emmen. 

De presidente zette uiteen waarom en 
hoe men te werk was gegaan en gaf 
danrna het woord aan ons Drentse Ka
merlid Zegering Hadders, die in eerste 
instantie doel en streven der V.V.D. uit

. eenzette en daarna met rake beelden "De 
sociale wetgeving een kloof of een brug" 
schilderde. Hierna volgde een korte pau
ze waarna gelegenheid tot vragen stellen 
werd gegeven. 

Staande de vergadering gaven zich 25 
leden op. De presidente bedankte de heer 
Zegering Hadders voor zijn gloedvol be
toog, feliciteerde de werkcommissie met 
dit resultaat en memoreerde, dat de h.;,
stuursverkiezing nog even zou worden 
·aangehouden tot een volgende vergade
ring in groter verband, waarbij tevens 
de Raadsagenda zou worden behandeld 
teneinde kennis te maken met het V.V.D 
beleid in de gemeenteraad. 

Aldus werd besloten. 

Artikel van mr. Van Riel over 
Provinciale Financiën 

In het Bulletin Bimestriel no. 169 van 
de Société Beige d'Etudes et d'Expan
sion komt op pagina 103 een artikel voor 
van de hand van mr. ·H. van Riel, onder
voorzitter van onze Partij, lid van het 
College van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, over de Nederlandse Pro
vinciale Financiën. 

Part(jgenoten, die voor dit onderwerp 
belangstelling hebben, zullen hét betrok
ken nummer in de boelkhandel kunnen 
bestellen. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
1e Hypotheek vanaf 3%% 

en voor de boerderijen 
vanaf 31;4 % 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck . 
Diepenheimseweg SI GOOR 
tel. K 5470-816 b.g.g. 896 
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Frans Muriloff 
presenteert 

ALEXANDER POLA 
in het politieke cabaret 

~u()tMJ-
ïUJi/f:~ 

verdere medewerkenden: 
Dlnl de Neef. Rob von Relin 

Wouter Denlis 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Em~n . . . . . . . . . 24 Maart Oostvooroe 25 April 
Zeist . . . . . . . . . . . . . . 5 April Eindhoven 27 Ápril 
Haarlem 10 April Heerenveen 7 Mei 
Zutphen 11 April Utrecht . . . . . . . . . 8 Mei 
Koog a. d. Zaan 12 April Den Haag . . . . . . 9 Mei 
Arnhem 18 April Breda . . . . . . . . . . . . 15 1\lei 
Eenrum . . . . . . . . . . 19 April Almelo 17 Mei 
Bilthoven 20 April Alphen a.d. Rijn 24 Mei 
Groningen 23 April Den Haag 29 1\lei 
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Middenstandsforum 
kwam ook in Zwolle 

In hater Peters te Zwolle ontving de 
afdeling Zwolle~Zwollerkerspel op 
dinsdag 13 maart het middenstandsfo
rum, bestaande uit de heren G. W. Al·· 
berts, lid van de Landelijke Midden
standscommissie te Deventer, M. Visser, 
voorzitter van de Arnhemse raadsfrac
tie P.n ter vervanging van het wegens 
parlementaire bezigheden verhinderde 
Kamerlid Cornelissen en van de weg•ens 
ziekte verhinderde heer D. A. Coenradi, 
de heren mr. S. Willinge Gratama, voor
zitter van de Gelderse Statenfractie uit 
Wapenveld en J. Th. Holshuijsen, voor
zitter van de plaatselijke middenstands
commissie te Zwolle. Voorzitter was de 
heer F. L. van der Leeuw uit Den Haag. 

De Zwollenaren, onder wie zich ook 
belangstellenden uit Et>e en Harderwijk 
bevonden, kwamen bij het vragenjltellen 
- in afwijking van de ervaring elders 
- niet zo gemakkelijk los. Gevraagd 
werd, of de bijzondere heffing van de
tailhandel en ambacht door de S.E.R. 
wettig is, waarop het forum niet anders 
dan bevestigend kon antwoorden. Daar
na ohtspon zich een interessante dis
cussie over de uitbreiding van de beide 
Kamers, waarover ook hier de menin
gen verdeeld bleken. 

Over de tot nu toe gevolgde loon
en prijspolitiek was het forum niet zo 
tevreden. Men vond, dat de eisen van de 
werknemerscentrales de politiek van 
prijsstabilisatie in gevaar brengen. Te 
weinig wordt er mede rekening gehou
den. dat de bedrijfsresultaten lang niet 
algemeen ·en overal zo gunstig zijn, dat 
zonder doorberekening in de prijs nieu
We lasten kunnen worden aanvaard. 

In dit verband kwamen o.a. het bouw
bedrijf en de agrarische sector ter 
sprake. Over het instituut der midden
standsconsulenten en hun. taak bleken 
de menin"·en verdeeld. In de eerste 
plaats behoort het georganiseerde be
drijfsleven zelf de voorlichting van de 
middenstand ter hand te nemen. Waar
om is de midddenstand toch zo slecht 
georganiseerd? Met deze vraag werd 
b-esloten. 

Per bedrijfstak is de organisatiegraad 
niet zo ongunstig, maar vooral de cen
trale bundeling is de zwakke schakel en 
bovendien is de middenstand politiek 
veel te weinig actief. 

De forumvoorzitter wekte daarom op 
tot toetreding tot de V.V.D., waarin 
men zich thuis zal voelen. Steun de 
plaatselijke middenstandscommissie, be
zoek het Liberale Middenstandscongres 
op 25 april te Am terdam! 

De afdelingsvoorzitter, de heer A. J. 
Tom, dankte het forum voor zijn aan
deel in het prettige verloop van dez·e 
bijeenkomst. 

Politiek forum te Zutphen 
De afd. Zutphen van de V.V.D. hield 

op 14 maart een politiek forum. samen
gesteld uit de heer H. J. Ankersmit Ult 
Deventer, oud-lid van de Tweede Kamer, 
voorzitter; mevr. H. Moddcrman-RH'
bius, lid Prov. Staten: mevr. J. Eben~
de Vries; mr. S. Willinge Gratama, lid 
Prov. Staten en de heer M. Visser, !5e· 
meenteraadslid, kandidaat voor de Twef.'
de Kamer. 

Het openingswoord werd gesproke:, 
donr de voorzitter van de afdeling Zu•
phen van de. V. V.D .. mr. Messchaert, die 
opmerkte, dat dit de eerste onenbare ver
gadering was van de afdeling in dit in 
verband met de Tweede Kamerverkie
zingen zo belangrijke jaar. 

Er werden veel belangr~ike vraRgstul~
ken aan de orde gesteld, die door het fo
rum uitvoerig werden bt>ar>twoord. 

Afdeling Rhenen opCJericht 
Op 16 maart werd in een bijee1~komst 

van een a<mtal geestverwanten in tegen
woordigheid van de heren mr. D. Schui
temaker en H. M. Koornneef, resp. voo:·
zitter en secretaris der Centrale Utrecht 
een afdeling der Partij te Rhenen op
gericht. 

De heer Schuitemaker gaf een uiteen
zetting over de beginselen der Part\i, 
wnarna onder geanimeerde discussie \·ele 
vragen werden beantwoord. De afdeling 
start met 25 leden. Het voorlopig secre
tanaat wordt waargenomen door mev1·. 
H. P. van Rh\in-van Versendaal, Heren
straat 85, Rhenen. 
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Copie voor deze rubrieK re zenden noor: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexonder
ttroot 16, Hoorlem. 

•••••••••••••••• 
* * ! 16 Mei 1956 : 
* * 
* V * * ROUWEN w * 
* * * V * * ERKIEZINGS * 
* * * D * * .AG * 
* * * Landelijke bijeenkomst in * 
* het Minervapaviljoen te * 
* Amsterdam voor leden en * 
* ~ * geestverwanten. ~ 

* 
* * * * * * 
* * 
* * * - * 
* * * * 
* * * * * * * * * 
* 

Spreeksters: ~ 

A. Fortanier-De Wit, ~ 
Mr. J. M. Stoffel-Van ~ 

Haaften, ~ 
1\'lr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra, ~ 
G. Doornbos-Oosting, 
Mr. J. Hefting. 

Werkcomité: 

~ 

~ 

~ 

~ 

Mej. A. C. Schippers, voorzit- ~ 
ster, Deurloostraat 129, Am- ~ 
sterdam-Z. 
lUevr. E.M. Bsse van Harinx- ~ 

:: ::s~ ~~~!.s, van Welde- i< 

Mevr. W. Fermin-Stam. i< 
Mevr. J. A. Dik-Visser, i< 
Mevr. J. M. P. Edel-Visser. i< 
Mevr. E. Lodewijk-Poolman. i< 
Mej. P. van Schieveen. i< 
Mej. Elka Schrijver. i< 

Een nog te noemen lid der i< 
Liberale Studenten Vereni- i< 
ging. i< 

... 
Denkt nu al om de ... * mogelijkheid van stemmen i< 

bij volmacht? • 
* ... 
**************** 

Wat er alzo gebeurde 

De Vrouwen Verkiezings Dag op 
16 mei a.s. gaat langzamer

hand een steeds gro'.ere plaats inne. 
men in onze gedachten en ons werk 
en in deze rubriek. 

Maar er gebeurt toch ook wel wat 
anders. 

Regionaal was het tot dusver alleen 
de welgeslaagde bijeenkomst in Gro
ningen (tussen haakjes: het verslagje 
verleden week noemde Weekbladen, 
maar het waren Streekbladen). 

Van plaatselijke samenkomsten lig
gen er nog verslagen uit Rotterdam 
over een gezellige lunch, waaraan 
het raadslid mevr. A. Kuiper-Struyk 
vertelde over de gemeentebegroting, 
en over een avond met verrassingen, 
die bestonden uit een rondleiding 
door de nieuwè zalen van het Histo
l'isch Museum en uit een politieke 
hersengymnastiek. 

Voor de vrouwengroep Utrecht 
spraken Mevr. H. D. 's-Jacobs-God
dard over. de vrouw en de woning
bouw en een andere keer mej. mr. J. 
Hefting over Ervaringen in de ge
meenteraad. 

Nu zullen er wel meer verslagen 
komen. De kou en de sneeuw waren 
niet bevorderlijk voor de vergader

lust. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het probleem van de n1assa en de democratie 
Er ts reden voor de angst van de moderne mens 

Is de massamens een nieuw fenomeen? 0 neen, hoogstens in zijn moderne vorm. 
De Romeinen spraken er reeds van: "de senatoren goede mannen, de senaat een boos 
beest". · 

De massapsychologie is beschreven door Le Bon, Sighele, door Freud en vele 
anderen, tot practici als Hitier toe. De wetenschap heeft de begrippen verfijnd: geor
dende (leger) en niet geordende massa's (oploop), bijeen zijnde (vergadering) en niet 
bijeen zijnde massa's (moderne kiezers), alle met eigen trekken en wetmatigheden. 

Nieuw is het probleem al met al niet sinds de tijd, dat de Romeinse massa's het 
Colosseum bevolkten of in Jeruzalem de kreet "Hosannah" en "Kruisigt Hem" weer
klonk. En toch - wij voelen het allen - de huidige massa-mens is weer een nieuwe 
fase. 

Waar is het verschil met vroeger? Daar is - typisch voor onze tijd - een kwantita
tief verschil. De massa•s zijn tot vrijwel ondenkbare· grootte gestegen. Daarmede ook 
de kenmerken der massa: suggestibiliteit, labiliteit, geneigdheid tot excessen ten goede 
en ten kwade, bewustzijnsvernauwing, onverantwoordelijkheid (het individu is in de 
massa niet verantwoordelijk) des te gevaarlijker geworden. 

Er zijn nieuwe massa's: de radioluiste
raars: de courantenlezers, de treinreizi
gers enz. 

Er is J:ll!!er: de moderne mens is vaker 
als mass:P'bijeen, in werk en in ontspan
ning, in laatste instantie het gevolg van 
de voortgaande arbeidsverdeling op basis 
der techniek. Om het uiteindelijk resul
taat te bereiken is nu eenmaal de mede
werking van zeer velen in dezelfde werk
plaats nodig! 

In de Verenigde Staten streeft men 
daarom al weer naar een zo groot moge
lijke decentralisatie om de euvelen van 
te grote producti-e-eenheden te breide
len .... 

En tenslotte: het kwantitatieve begin
sel onzer structuur legt de macht in han
den van het getal, derhalve in die der 
massa, in ons bestel meestal de georgani· 
'seerde massa - niet steeds. . . . 
D eze omstand1gheden geven aan de 

moderne West-Europese en Ameri
kaanse massamens toch weer een eigen 
karakter. Ieder, geen uitgezonderd, is op 
zijn tijd massamens, als luisteraar, als 
kiezer, als .... ja als wat niet? Er is geen 
ontsnapping aan de massa mogelijk. Dat 
geeft een gevoel van machteloosheid en 
van onverantwoordelijkheid, dat leidt tot 
zeer bepaalde maatschappelijke fenome
nen. 

ne macht in handen der massa .... 
. natuurlijk, zegt de eerlijke demo

craat. Ja, maar de uitoefening der macht 
eist zeer veel inzicht in het gecompli
ceerde raderwerk der maatschappij. 

Men kan vragen, of iemand dit rader
werk nog overziet. Zeer zeker niet de 
"common man". . . . hij kan zijn macht 
niet zelf gebruiken .... en dus, ten eer
ste male, hij heeft de macht niet. 

Men gaat nu zeggen, dat hij door .zijn 
representanten macht heeft. Maar deze 
representanten staan voor dezelfde on
macht. Zij overzien evenmin de proble
matiek der moderne maatschappij en zijn 
aan internationale feiten gebonden. Ten 
tweede male heeft de massa de macht 
niet. 

Voor een moderne hervorming ten 
slotte, waartoe eenmaal besloten, heeft 

men de medewerking nodig van zovele 
insiders en specialisten, dat van eenzij
dige oplegging geen sprake kan zijn, 
zelfs al zou men scherpe en ondemocra
tische dwangmiddelen toepassen. Ten der~ 
de ontgaat de macht aan de massa. En 
tóch heeft zij de macht. . . . zegt men. 

Het resultaat is een galerijspel dat ge
heel te goeder trouw kan zijn en meestal 
is. Maar ,.man spürt die Absicht, und· 
wird verstimmt". Dit leidt tot dat alge
mene gevoel van onbehagen, dat wij al
len zo goed kennen en dat in andere lan
den ernstige gevolgen heeft gehad of 
dreigt te hebben (Frankrijk!). 

" . . 
M aar waar blijft dan de macht, indien 

de massa met lege handen blijft 
staan? Zij is er wel en de massa blijft er 
ook niet koud van, maar zij keert zich af 
van het kwantitatieve element, dat gros
so modo de basis vormde van onze maat
schappelijke orde - in zoverre voltrekt 
zich een overgang naar een nieuwe 
kwalitatieve structuur. 

De macht komt in handen van groe-

Middenstandsforum 
De, in Winschoten, pas opgerichte mid

denstandscommissie der V.V.D. startte 
haar activiteiten met het organiseren 
van een forum voor de middenstand, dat 
op 12 maart j.l. in hotel Vrijheid werd 
gehouden. De heer J. F. Repko, voorzit
ter van de commissie, sprak in zijn wel
komstwoord over de bêdoellng van deze 
nieuwe organisatie. De functie zal dik
wijls een adviserende zijn, ten behoeve 
van allerlei instanties. 

Suggesties, klachten, of andere opmer
kingen van belanghebbenden, zullen door 
de secretaris, de heer G. D. Muntinga, 
gaarne worden ontvangen en de commis
sie zowel als de raadsfractie der V.V.D. · 
hoopt op deze wijze het plaatselijk mid
denstandsbelang zoveel als dat in haar 
vermogen ligt van dienst zijn. 

Het woord werd gegeven aan de voor
zitter van het forum, de heer F. L. van 
der Leeuw, secretaris van de landelijke 
middenstandscommissie. Het forum be
stond uit de heren W. J. de Bruyne, lid 
van de gemeenteraad van Amsterdam; 

Jaarverslag Hijkskieskring Oordrecht 
Aantal afdelingen met drie toegenomen 

In het jaar 1955 werden geen verkie
zingen gehouden; wel moesten de voor
bereidingen worden getroffen voor de 
Kamerverkiezingen 1956, welke niet ge
ring zijn. Het begon in het voorjaar van 
1955 in de afdelingen, alwaar voorlopige 
kandidaten moesten worden gesteld. 

In de zomer en vroege herfst moesten 
de voorlopige lijsten van kandidaten 
worden gesteld door de Centrales, terwijl 
in november van het afgelopen jaar de 
Verkiezingsraad tweemaal ingevolge het 
reglement zich had te beraden over deze 
candidatenlijsten. 

Dit wat betreft de werkzaamheden in 
het jaar 1955 voor de Kamerverkiezin
gen 1956. 

Het aantal afdelingen in onze Centrale 
is 53, dus 3 meer dan vorig jaar. Wel 
zijn er enkele afdelingen bij, Wier werk
zaamheden nihil of bijna nihil zijn. Men 
ziet nimmer afgevaardigden op de ver
gaderingen onzer centrale van die afde
~ingen, er werden geen afdelings- of be
stuursvergaderingen aldaar gehouden, 
voor zover mij bekend. Zeker is, dat geen 
contributie werd afgedragen aan het 
Hoofdbestuur over een groot aantal 
jaren. 

De afdelingen, waarop ik hier doel, zijn 
die te Puttershoek, Spijkenisse en Stad 
aan 't Haringvliet. T.a.v. Spijkenisse 
moet opgemerkt worden, dat hier nog 
wel eens activiteit betracht is, maar con
tributie - een heel belangrijk ding - is 
gedurende 4 jaren niet afgedragen, even
min als trouwens in de andere ! ge
noemde afdelingen. 

Evenals vorig jaar hadden weer ver
schillende vergaderingen plaats van de 

secretarissen der centrales, hetzij te 
Utrecht, hetzij te Amsterdam. Ons Be
stuur had· het droeve verlies te lijden 
door het verscheiden van dr. A. de Haan 
te .Alblasserdam. Gedurende een reeks 
van jaren héeft deze strijder voor de li
berale beginselen pal gestaan voor de 
verbreiding hiervan. 

Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in 
hoge ere blijven. 

In enkele afdelingen is door één of 
meer bestuursleden grote activiteit be
tracht bij het werven van nieuwe leden. 
Met name wil ik noemen de huidige se
cretaris der afdeling Strijen, de heer 
Schilleman Overwater. Hij heeft niet al
leen een zeer groot aantal nieuwe leden 
in zijn afdeling geworven, doch ook deze 
afdeling tot nieuwe bloei gebracht. 

Bestuursvergaderingen van onze cen
trale hadden plaats op 12 maart en 3 
september, terwijl ledenvergaderingen 
werden gehouden op 16 april en 10 sep
tember. 

Behalve de circulaires voor de verga
deringen, gingen nog diverse andere cir
culaires uit, öok in verband met de 
V.V.D.-dag te Scheveningen, welke een 
groot succes is geweest. 

Met een woord van dank aan al dege
nen in onze centrale, die hebben begre
pen, dat de kracht en sterkte van een 
partij alleen berust op aller gemeenschap
pelijke arbeid, wil ik het jaarverslag 
over 1955 besluiten. 

De Secretaris van de 
Rijkskieskring Dordrecht 
van de V.V.D., 

J. H. PH. DE. WILDE. 

pen, die op de sleutelposities van onze 
ingewikkelde, vertechniseerde maatschap
pij zitten - niet opzettelijk, nog minder 
boosaardiglijk, maar door de loop der 
dingen. 

Mijnwerkers en: havenarbeiders heb
ben te gelegener tijd geweten, dat zij de 
raderen der maatschappij konden stilleg-
gen. · 

De vakbonden zijn daardoor tot een 
kwalitatieve macht geworden, die tegen 
de kwantiteit in het krijt zou kunnen tre
den en soms dreigt dit te doen. De maat
schappij valt in blokken uiteen, gelijk 
vroeger in standen. Er zijn kleine blok
ken, wellicht zelfs personen, die hun wil 
kunnen opleggen. 

Wat te denken van d~ man, die het 
laatste atoomgeheim kan ontraadselen? 
De maatschappij schijnt geordender, maar 
is daardoor des te gevaarlijker geworden. 

André Maurois laat zijn Docteur 
O'Grady in zijn "Nouveaux Discours du 
Docteur O'Grady" klagen over de kou in 
het Parijs van 1946 .... ér zijn geen kolen. 

Maar de oermens kan nog een boom 
hakken om zich te warmen! 

Ja, dat was voor de Parijzenaar van 
1946 niet weggelegd, want zijn maatschap
pij is als een horloge, waarop met een 
hamer is geslagen. Alleen een specialist 
kan het met behulp van talloze onderde
len repareren. Dan leefde de oermens 
veiliger: een verbogen ploeg -. veel meer 
kon hem door een hamerslag op zijn ma
teriaal niet overkomen - kon hij nog 
zelf herstellen! Er is reden voor de angst 
van de moderne mens .... 

Al jaren waarschuwt ons de moderne 
kunst. Laten wij diep in zijn gevarenzone 
'doordringen, want bewustheid alleen kan 
ons redden. 

~.B.W.KRANENBURG 

bezocht Winschoten 
de heer J. G. H. C. Cornelissen, lid van 
de Tweede Kamer; de heer W. D. Janzea, 
lid van de Ha.rlinger gemeenteraad; mr. 
H. S. Siebers, lid van de Prov. Staten 
van Groningeu.. 

Een groot aantal vragen werd aan het 
forum gesteld. Zo werd gesproken over 
het probleem van a-sociale personen in 
de maatschappij, waarbij men revalidatie 
en zo mogelijk preventief ingrijpen, voor 
deze mensen zowel als . voor de maat
schappij, gewenst achtte. 

Naar aanleiding van een vraag over de 
werkwijze van het rijksinkoopbureau, 
meende men over het algemeen (de me
ningen liepen uiteraard wel eens uitéén) 
dat dit een noodzakelijk kwaad was, dat 
zoveel mogelijk moest worden ingeperkt, 
om de zelfstandige leveranties "aan diver
se overheidsorganen te gunnen. Mr. Sie
bers noemde het rijksinkoopbureau een 
grossier zonder voorraad, die alleen dán 
kan optreden, wanneer er naar een be
paald artikel 'n ·bepaalde concrete vraag 
is. Wanneer de middenstander zich 
branche-gewijs zou organiseren, zou hij 
overigens veel sterker staan! 

Men besprak vervolgens de verkoop 
van bepaalde artikelen als zakagenda's 
voor liefdadige doeleinden, waarover de 
meningen weer sterk uiteenliepen. Col
lectes onder pressie, zoals bij houders 
van girorekeningen nogal eens voorkomt, 
wees men af als onjuist en ongewenst. 

Uitgebreid werd gesproken over de 
werking van c;le Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie (P.B.O.): De heer Cor
nelissen legde er de nadruk op, dat de 
tijd van het individuele voorbij is en dat 
men, als men iets wil bereiken, dit in 
verenigingsverband zal moeten proberen. 
Enthousiast was men niet over de P.B.O., 
maar de V.V.D. verwerpt genoemde in

,stelling toch ook niet zonder meer. 
Interessant was de gedachtenwisseling 

naar aanleiding van een vräag over de 
branche-vervaging. Hoewel men in de 
steden vooral speciaal-zaken aantreft, die 
grote kennis van het betreffende produkt 
en een goede service bieden, is het op 
de kleine dorpen niet altijd mogelijk al
lerlei branches rigoreus te scheiden. 

De moeilijkheid zit dan in allerlei vak
diploma's, welke men daarvoor zou moe
ten hebben. Een soepele toepassing van 
de vestigingswet van 1937 is daarom van 
belang. De mogelijkheid werd geopperd, 
tweeërlei soorten examen in te stellen: 
één voor de kleinere dorpen en een stren
ger examen voor de. grotere verzorgings
centra. 

In dit licht moet men ook zien de ver
grijzing van de ambachtelijke bedrijven 
op het platteland, waar dan nog door
heen spelen factoren als: woningnood, 
belastingpolitiek, we1mg belangstelling 
van de jeugd voor dergelijke bedrijven, 
enz. 

De heer Repko dankte de forumleden 
voor hun komst naar Winschoten en 
sloot de bijeenkomst, waarvoor een zeer 
goede belangstelling bestond. 

24 MAART 1956 - PAG. 10 

RIJBEID El 
DEMOCIATil 

Weekblad Y&ll de VelkapariU yoor 
VrQiaeld ea Demoora&le 

Voorzitter Redactie-coDlDl.: 
A. W. Abl!lpoel. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1079, telef. 
35343. Amsterdam. 

Administratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144. 

Abonnementsprijs i 1.90 per kwar
taal, i 7.50 per jaar. 

Voor het zenden van abonnements
en advertentiegelden: Postgiro -· 
245103, ten name van de Pen~ing
meester van de Stichting "Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

Losse nummers lt' cent. 

Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 

De Landeliike 
Middenstandscommissie 
besprak weer actuele 

onderwerpen 
Dezer dagen vergaderde de Lande

lijke Middenstandscommissie van de 
V.V.D. te 's-Gravenhage, wegens ver
hindering van de heer Dettmeijer on
der leiding van de heer J. J. Korff. 

Ingekomen was een mededeling van 
het hoofdbestuur, da.t het voorstel in
zake een bredere samenstelling der 
commissie is goedgekeurd. De centrales 
der partij zullen, na overleg m~t de in 
haar rayon werkzame plaatselijke mid
denstandscommissies, kandidaten kun
nen voordragen. 

Verder heeft het hoofdbestuur op 
voordracht van de commissie de heer 
C. A. Kammeraad, voorzitter van cle 
Kamer van Koopbandel en Fabrieken 
voor dl) . Zeeuwse Eilanden te Middel
burg, die onlangs tot de V.V.D. is toe
getreden, tot lid der commissie be
noemd. Hij werd verder op de zuidelijke 
lijst voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen geplaatst. · 

Na een inleidende bespreking over 
het ontwerp-Geneesmiddelenwet werd 
besloten een Subcommissie in te stel
len, welke hierover op korte termijn een 
pre-advies zal uitbrengen. Tot voorzit
ter van deze commissie werd benoemd 
de heer J. J. Korff, tot secretaris· de 
h~r F. L. v. d. Leeuw en tot lid de 
heer H. M. Koornneef. Aan deze commis
sie zullen nog een partijlid-apotheker 
en -drogist worden toegevoegd. 

Voortgezet werd de bespreking Ove!' 
het ontwerp-Uitverkopenwet, waarover 
een subcommissie pre-advies had uitge
bracht. De commissie besloot de Kamer
fractie aan te bevelen te bevorderen, 
dat de wettelijke termijnen voor de uit
verkopen wegens opheffing en in ver
band met bijzondere omstandigheden als 
maxima zullen gelden, zodat het uitvoe
ringsorgaan geval voor geval de duur 
zal kunnen bepalen. 

Er is een commissie ingesteld, welke 
de positie van de huurder van een be
drijfspand bij dnteigening zal bestude
ren - een actueel probleem in verballd 
met de h·erbouw als gevolg van oorlogs
schade en de sanering van oude stads-
gedeelten. • 

Het Tweede Kamerlid, de heer G. 
Ritmeest:er, %rklaarde zich bereid het 
voorzitterschap te aanvaarden. Leden" 
der commissie "i.in de heren D. de Groot 
te Rotterdam, J. 0. van Griethuijsen te 
's-Gravenhage, W. P. Paternotte te Am
sterdam en M. Visser, voorzitter van de 
raadsfractie te Arnhem. Een secretaris 
zal nog worden toegevoegd. 

In samenwerking met de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de 
V.V.D. wordt een studiecommissie inge
steld, welke opdracht krijgt te onder
zoeken, of en zo ja, op welke wijze in 
het kader der bestaande wettelijke voor
schriften een regeling. kan worden ge
troffen voor het toekennen. van een re
delijke vergoeding van de schade, welke 
voor daar gevestigde ondernemers ont
staat, indien openbare wegen tijdelijk 
voor het verkeer moeten worden afge
sloten ten behoeve van herstelwerk
zaamheden e.d. Door de Landelijke Mid
denstandscommissie zijn tot leden van 
deze commissie benoemd de heren W. 
:J. de Bruyne te Amsterdam, A. Caljé 
te Alblasserdam en F. L. van der Leeuw 
te 's-Gravenbage. Binnen'lrort zal de 
commissie haar werkzaamheden be
ginnen. 
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WEEKBLÄD VÄN Of VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRÄTIE 

Geen feest plaatst de christen~eid in onze 
dagen, ook in haar verhoudmg tot hen 

àie zich geen christen noemen, voor groter 
moeilijkheden dan het Paasfeest. Het spreekt 
van overwinning van het leven op de dood, van 
ópstanding. En het is voor ieder duidelijk, dat 
wij het mysterie van de dood, evenals het mys
terie van het leven, verstandelijk nooit vatten 
of doorgronden kunnen. 

Wat de Evangeliën ons als Paasboodschap 
brengen is dan ook niet meer dan een poging 
tot benadering van het probleem, hierin aange
duid. De opstanding zelve wordt er niet in be
schreven. De Bijbel volstaat ermede, in ver
schillende, onderling van elkaar afwijkende, 
lezingen te vermelden, dat die opstanding heeft 
plaats gehad. Zulks in tegenstelling tot andere, 
niet in de Bijbel opgenomen, evangeliën gelijk 
bijv. het "evangelie naar Petrus", dat van iets 
jongere datum is dan de vier bekende. En daar
uit blijkt, dat men toen reeds minder schroom
vallig tegenover dit. mysterie stond dan de 
lilchrijvers der kanonieke evangeliën waren. 

Terwijl deze slechts als met heilige schroom 
aanduiden wat op de Paasmorgen aan enkele 
vrouwen en discipelen bij Jezus' graf werd ge
openbaard, geeft het evangelie naar Petrus een 
vrij omstandige beschrijving van de opstan
ding. ;,In de nacht nu, waarin de dag des He
ren aanbrak, terwijl de soldaten t~ee aan tw~e 
de wacht hielden, klonk een luide stem in de 
hemel en zagen zij de hemelen geopend en twee 
mannen, fel schitterend, vandaar nederdalen 
en het graf naderen. De steen, die voor de 
deur lag, wentelde zich vanzelf op zijde, het 
graf werd geopend en de twee jongelingen gin
gen erin, Toen de soldaten dit zagen, maakten 
zij de hoofdman wakker en terwijl zij verhaal
den wat zij gezien hadden, zagen zij drie man
nen uit het graf komen. Twee van. hen onder
steunden een derde en een kruis volgde hen. 
Van de eerste twee reikte het hoofd tot aan de 
hemel, van hem die door hen geleid werd, tot 
boven de hemel. Zij hoorden een stém uit de 
hemel: "Hebt gij aan de doden gepredikt?" En 
van het kruis kwam het antwoord: "ja". 

Wie dit verhaal leest en het vergelijkt met 
de sobere mededelingen der nieuw-testamenti
sche evangeliën over het gebeurde op de Paas
morgen, zal getroffen worden door het ver
schil in uitbeelding van wat toch in de grond 
door één en dezelfde gedachte beheerst is ge• 
weest. 

.,. * * 

Zouden we hier de vraag willen stellen: wat 
is waarheid, dan moeten wij bedenken, 

dat waarheid nooit buiten bepaalde voorstellin
gen om gaat, die steeds betrekkelijk zijn. Het 
zal er altoos om moeten gaan, ook in kerkelijke 
geloofsvoorstellingen de waarheid te ontdek
ken, die daarin als verhuld vóór ons treedt. 
Andererzijds zullen we met de dichter moeten 
erkennen: "Veel wordt bewezen wat toch in de 
grond niet waar is en veel is eeuwig waar, of
schoon 't bewijs niet daar is". 

En daarom: wat verhalen ons de Evangeliën 
aangaande de Paasmorgen? 

Vrouwen horen bij een graf een wondere 
boodscb,.p: die gij zoekt is hier niet. Dat is 
eigenlijk een wonder-heerlijke boodschap voor 
ieder, die staat bij de groeve van een die hij 
liefhad. 

Maar voor deze vrouwen is zij oorzaak van 
smartelijke ontsteltenis. En in hun verwarring 
zoeken die vrouwen Jezus' vrienden op, de dis
cipelen. Hun vertellen zij wat ze gezien en ge
hoord hebben. 

PASEN 
I . • 

Gezien met hun ogen en gehoord met hun 
oren? 

Wat zou het? Leven en dood spreken hun 
eigen taal tot wie een levende of een dode lief
heeft. En het hart van wie treurt om een dode 
ziet en hoort meer dan ooit oog en oor kunnen 
opvangen. Die vrouwen, ook als zij er niets van 
begrijpen, wèten: hij is hier niet. 

* * * 
Dat zoiets tot ons bewustzijn kan door-

dringen, zelfs als we smartelijk gebogen 
staan aan een pasgedolven graf of in de aula 
van een crematorium, dàt is een wonder. Wel
nu, dit is voor het bewustzijn dezer vrouwen 
zekerheid geworden. Een zekerheid, die zij niet 
verwerken konden, maar die toch hun treden 
licht maakte, toen ze naar Jeruzalem terug
keerden langs dezelfde weg, die zij even tevo
ren - toen het begon te lichten! - zwaar en 
diep bewogen waren gegaan: dáár, in het graf, 
is hij niet! 

.•......•........ , ................ . 

GELUKWENS AAN DE 
KAMERITRA.CTIE 

* * De Tweede Kamer heeft op vrijdag * 23 maart een historische daad verricht, 
toen zij met op twee na algemene stemmen 
haar goedkeuring a~n de Algemene Ouderdoms
wet hechtte. 

Dat was een nationale beslissing over een 
waarlijk nationaal project, waardoor, zoals de 
Kamervoorzitter het uitdrukte, als dit ontwerp 
eenmaal wet zal zijn geworden, aan de onge
lukkige combinatie: "oud en arm" een einde zal 
zijn gekomen. 

Het algemene ouderdomspensioen houdt een 
gedachte in, aan welker verwezenlijking ook 
reeds talloze vooroorlogse vrijzinnigen - vrij
zinnig-democraten en liberalen - hun propa
gandistische krachten hebben gewijd. 

Met grote instemming zal men in onze kring l 
de verrichtingen van de V.V.D.-fractie en met 
name het optreden van prof. Oud en mr. Van 
Leeuwen hebben gevolgd. 

Onze fractie heeft, door tot het uiterste te 
trachten, de vlek, welke zij op het goede werk 
van minister Suurhoff meende te zien rusten, 
n.l. de aanpassingsartikelen, daaruit verwijderd 
te krijgen, gehandeld naar eigen eerlijke visie. 
Maar zij heeft daarbij, naar onze stellige over
tuiging, tevens gehande~d in overeenstemming 
met hetgeen in de overgrote meerderheid van 
ons volk als rechtsovertuiging leefde. 

Zij heeft deze strijd gevoerd met open vizier 
en met grote bekwaamheid en zij heeft het pleit 
alleen verloren door het zwichten van anderen 
voor de dreigementen van de minister. 

Maar toen die strijd eenmaal was beslist, 
. heeft zij ook gedaan wat prof. Oud al onmid
dellijk had aangekondigd: zij heeft - ondanks 
deze ontsierende vlek - haar stem aan het 
voorstel in zijn geheel gegeven. 

Naast de gelukwens van dr. Kortenhorst voor 
Regering en Kamer is er onzerzijds behoefte aan 
een speciale gelukwens voor onze fractie voor 
de voortreffelijke wijze, waarop haar woord
voerders de mening van een zo groot deel van 
ons volk heeft weten te representeren. 

Een nabeschouwing over de behandeling 
hopen wij de volgende week te geven, in onze 
gebruikelijke parlementaire rubriek. 

• ••••••••••• 6 •••• 6. 6 6. 6 6. 6 ••• 6. 6 • ...... " 

Dat is de eerste triomf van het leven op de 
dood, van de eeuwigheid op. de tijd. De eerste 
goddelijke vertroosting in het van rouw gebro
ken mensenhart. 

Maar als die vrouwen daarvan nu vertellen 
willen aan de discipelen, ach, hoe zullen ze dan 
de woorden vinden om aan de waarheid, die nu 
haar deel geworden is, uitdrukking te geven zo 
dat zij werkelijkheid wordt ook voor hén? 

Nuchter-realistisch als de Bijbel - boek van 
de heiligste gevoelswaarden - soms kan zijn, 
zegt ons verhaal: de discipelen hielden wat die 
vrouwen zeiden voor ijdel en geklap en geloof
den haar niet. 

* * * 
"Maar zie . . . ", op diezelfde dag gingen 

twee van hen naar een dorp, twee 
uren gaans van Jeruzalem gelegen, Emmaüs 
genaamd. En zij spraken met elkaar over al
wat gebeurd was. 

Wat was er gebeurd? 
Jezus, de Nazarener, hun vriend eri Heer, 

was veroordeeld en gekruisigd. 
Smartelijk voor hem. 
Maar voor hen ook _zo bitter van ontgooche

ling. Immers zij hadden "gehoopt, dat hij de 
man was, die Israël zou verlossen. Maar met 
dat al is het nu reeds de derde dag dat dit is 
geschied. Vrouwen uit onze kring hebben ons 
ontsteld. Zij hebben het graf ledig gevonden. 
Ze zeiden zelfs, dat ze een verschijning van 
engelen hebben gehad, die zeiden dat hij 
leeft ... " 

Dat is voor de discipelen kennis uit de derde 
hand, die hun voorkomt als een hallucinatie, 
een droom, of als fantastisch spel der vrome 
verbeelding. 

"Sommigen der onzen - zo vervolgen de 
Emmaüsgangers - zijn toen naar het graf ge
gaan en hebben het bevonden zoals die vrou .. 
wen zeiden. Maar Hem hebben zij niet ge
zien ... " 

Op dat "zien" komt het voor de Emmaüs~ 
gangers nu juist aan. En omdat zij Hem niet 
gezien hebben, waren ze maar uit Jeruzalem 
weg gegaan. Hun blijven in de stad des onheils 
heeft geen zin meer. Het is immers onherroe
pelijk afgelopen met de "man" van wie zij toch 
eerlijk hadden gehoopt en geloofd, dat hij de 
verlosser van Israël zou zijn! 

Zij schamen zich hun ontgoocheling niet. Ze 
praten er onomwonden over met die derde, die 
daar aan hun zijde is gekomen en die hun ogen 
niet bij machte waren te herkennen. Ja, die 
ogen van ons, mensen . . . 

Totdat die derde gaat spreken. De doden, 
niet waar, spreken hun eigen taal tot wie ver
slagen achterbleven in dit leven. 

En wat die twee dan horen, dat brengt rust 
in de bewogenheid van hun hart. En al begrij
pen zij niet, één ding begrijpen ze toch: nu 
moest hun leven altoos op deze hoogte kunnen 
blijven. Op deze hoogte van vertroosting en 
verzoening, waar zij door alle duister heen iets 
zien van het licht Gods. 

"Blijf bij ons, Heer, want het is tegen de 
avond"- zo zeggen zij. 

Dat was één ogenblik van heilig contact. 
Maar ook als dat heilige contact met de dode 

verbroken is, als hij weer uit hun ogen verdwe
nen is, -zeggen ze: "Was niet ons hart branden
de in ons, toen Hij onderweg met ons sprak?" 

Dat hart bedriegt niet. Al ware al het andere 
onwerkelijk, dit is waar: hun hárt was .bran
dende in hen, zolang Hij aan hun zijde ging. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 
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VRIJHl!JID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (1) doen wedervaren aan de verwachtingen, 
die te dezen zijn gewekt". 

De veriC'!CJÏnCJ der colleCJegelden • OnCJe:ukkiCJe koppe;i~9 aan 
w;,jz:iginCJ Subsidiewet • ErnstiCJ oponthoud • Minister Cals kwam 
0~ ziin plan teruCJ • Amendement-Fortanier-De Wit om teruCJ· 
V:erkende kracht tof 1 september 1953 te herstellen· .,Het Vriie 
Volk" dacht er desgeliiks over • De P.v.d.A.-fractie steunde 
echter onvoldoende • Kamermeerderheid koos weg van de minste 
weerstand. 

Men zou zo denken, dat, gezien deze 
tirade in het eigen partijblad, de fractie 
van de P.v.d.A. het amendement van me
vrouw Fortanier wel tot het uiterste zou 
hebben gesteund. Daarvan is echter geen 
sprake geweest. 

In aanleg zei haar woordvoerder, de 
heer Posthumus, de ,.argumentering van 
de minister op dit punt niet geheel te 
begrijpen" en heel voomichtig zei hij: 
,.Ik moet dan ook vooralsnog, zolang Ik 
geen overtuigender argumentatie van de 
minister heb gehoord, mededelen, dat 
mijn fractie het een verplichting tegen
over de ouders en tegenover de stude
rende kinderen acht om deze verlaging 
alsnog met terugwerkende kracht op 1 
september 1953 te doen ingaan". 

V oor de tweede maal binnen beo 
trekkeiijk korte tijd heeft het 

merkwaardige en pikante feit zich voor
gedaan, dat ,.Het Vrije Volk" i~ zijn 
avondblad zich voor iets kwam mtspre
ken op dezelfde dag. dat onze geestver
wante mevrouw Fortanier-de Wit daar
voor in de Kamer had gepleit, maar door 
de. P.v.d.A.-fractie in de steek werd ge-
laten. .. 

De eerste maal gebeurde dat biJ de 
kwestie van de scholenbouw èn thans is 

· nat weder geschied bij die van de ver
laging van de collegegelden. 

Die verlaging der collegegelden be
hoorrle tot het complex van maatregelen 
tot huurverhoging en belastingverlaging. 
Tot de maatregelen op onderwijsgebied 
behoorden: de afschaffing van de school
gelden voor de lE!el"Plichtige jeugd en de 
verlaging van de schoolgelden voor . de 
niet-leerplichtige jeugd en de verlagmg 
van de collegegelden. 

De beide eerstgenoemde maatregelen 
werden per 1 september 1953 doorge
voerd en minister Cals liet weten, dat 
hetzelfde de bedoeling was met de colle
gelden; welke met terugwerkende kracht 
per 1 september 1953 van f 325 op f 200 
zonden worden verlaagd. 

Met die collegegelden-verlaging, welke 
nu typisch eens een tegemoetkoming was 
aan de intellectuele middengroepen, die 
in deze tijd in het algemeen niet ver
wend worden, is het echter een groot 
dn•ma geworden. ~ 

Van confessionele zijde verbond men 
daeraan dè eis, dat daaraan zou worden 
gekoppeld de wijziging van de Subsidie
wet voo;r het bijzonder onderwijs. Dat 
was wel erg jammer, want dit bleek een 
zeer ingewikkelde geschiedenis te zijn, 
die groot oponthoud heeft veroorzaakt. 

Mevrouw Fortanier gaf toe, dat verho
ging van de subsidies voor het bijionder 
hoger onderwijs nodig was, gezien de 
gestegen kosten. Maar de verlaging van 
de collegegelden bleek daarvan slechts 
ren fractie te bedragen, die ook op an
dere wijze gecompenseerd had kunnen 
worden, zodat baars inziens zonder na
deel voor het bijzonder hoger onderwijs 
deze twee ontwerpen los van elkander 
behandeld hadden kunnen worden. 

Maar dat is nu eenmaal niet geschied 
en mede daardoor kwam de wijziging 
van de Hoger-Onderwijswet, enz. pas de
:Zf'·· dagen in behandeling. 

":n wat was nu geschied? Minister Cals 
was teruggekomen op zijn toezegging. die 
rollegegelden-verlaging terugwerkende 
k;-acht te verlenen tot 1 september 1953, 
èoch had daar bij nota van wijziging van 
gemaakt: 1 september 1954. 

• • • 

D~t was voor de betrokkenen een 
grote teleurstelling en mevrouw 

F'ortanier meende terecht, zich daar niet 
bii neer te mogen leggen. 

Voor die verlating met een jaar beriep 
de minister zich eerst vooral op .,admini
stratieve moeilijkheden". Het was, zo 
m~ende hij, uiterst moeilijk, nog na te 
g;-an, waar de studenten van het studie
j::-.~,. 1953-1954 waren gebleven. 

Mevrouw Fortanier begreep dat niet, 
'li!l'lt dat betrof slechts een kleine cate
gorie, n.l. alleen degenen, die het H.O. 
tussentijds hadden verlaten. Maar bo
Yendien deed zij een heel eenvoudig mid
del aan de hand, n.l. dat de minister voor 
Jlen zou bepalen, dat ze zelf of hun ou
ders de aanvrage tot term~betaling moes
ten indienen; dan wist de minister 
prompt, waar ze bereikbaar waren. 

Maar nu kwam. in een verder stadium 
,·an het mondelinge debat in de Kamer, 
dE: minister met een nieuw argument: 
wanneer de verlaging zou terugwerken 
tot 1 september 1953, zou dat een bedrag 

MEVR. FORTANIER-DE WIT 
...... eenvoudig middel ...... 

in de orde van grootte van f 2 miljoen 
kosten en dat kon de schatkist op het 
ogenblik niet dragen. 

Ook dat begreep mevrouw Fortanier 
weer niet, want die merkte terecht op, 
dat dit tenslotte toch was verdisconteerd 
in het belastingplan van maart 1953. 

Hoe het zij, mevrouw Fortanier diende 
bij de replieken een amendement in, om 
in artikel 11 (betreffende de terugwer
kende kracht) in plaats van .,1954-1955" 
te lezen: .,1953-1954". 

En hier komen we nu tot hetgeen ,.Het 
Vrije Volk" dezelfde dag, waarop de Ka
mer de discussie had geopend (13 maart) 
des avonds in een kort hoofdartikel 
schreef: .• Wij hebben ·reeds eerder · be
toogd, dat deze wijziging van de oor
spronkelijke voorstellen, die alleen een 
gevolg zijn van traagheid bij het wetge
vende apparaat, voor de betrokken stu
denten en hun ouders een ongemotiveer
de tegenvaller is. Wij dringen er thans 
andermaal op aan, dat de minister in het 
overleg met de Kamer alsnog recht zal 

Dat was al een voOil'Zichtige verken· 
ning van .,de weg terug", die dan ook bij 
de replieken reeds met stevige pas wer.d 
ingeslagen. In plaats van in ieder geval 
zo la'J:ig mogelijk vol te houden - zoall 
mevrouw Fortanier heeft gedaan, die na. 
dien nog enige malen het woord heeft 
gevoerd, om de onjuiste houding van de 
minister aan te tonen - kondigde de 
heer Posthiunus, nàdat minister Cals zijn · 
"onaanvaardbaar" had laten horen, toen 
al aan, ,.zich de vrijheid ni~ meer t!l 
kunnen veroorloven, dit amendement, 
waarmede hij overigens op zichzelf ak• 
koord ging, zonder meer te blijven steu
nen". 

• • • 
Van de rechterzijde kwamen derge

lijke geluiden en minister Ca]s 
had dus gemakkelijk spel, en werd in 
zijn bedreigingen steeds positiever. Zou 
de minister het aangedurfd hebben, het 
ontwerp bij aanvaarding van het amen
dement-Fortanier geheel in te trekken? 
Mevrouw Fortanier geloofde daar niets 
van maar waarom zou de minister, zien
de, 'dat de meerderheid van de Kamer al 
stond te trappelen om rechtsomkeerd te 
maken, daar niet in steeds positiever 
vorm mee dreigen? 

Zo werd dit, ondanks de als altijd in
telligente en bedreven wijze, waarop me
vrouw Fortanier het pleit voerde, toch 
een verloren zaak. En na vier keer het 
woord te hebben gevoerd, was zij wel ge
noopt te ve;.klaren: ,.Ook de nadere uit
eenzetting van de minister heeft mij niet 
overtuigd, maar, afwegende wat ik van 
de verschillende sprekers heb vernomen, 
ben ik er wel zeker van, dat de Kamer 
de weg van de minste weerstand zal kie
zen en de ministér zal volgen. Dit bete- ' 
kent natuurlijk, dat mijn amendement 
geen enkele kans maakt, en daarom heb 
ik de eer het in te trekken". 

De verlaging van de collegegelden tot 
het genoemde bedrag - daarna z.h.s.' 
aangenomen· ..:.__ zal dus terugwerken tot 
1 september 1954. 

A. 

DEZE BURGER 
heelt (in De Linie) gelezen dat wij mooiè moderne methoden zulJen zien 
toepassen gedurende de te verwachten heerlijkheid van de ~~derTandse 
verkiezingsacties. De Haagse briefschrijver van het blad schn}ft, dat de 
h.h. Volkstribunèn met helicopters uit den hoge zullen nederdalen naar de 
Iaagbijdegrondsheid van het go;de kiezersvolk. . .. . . 

Van toen deze burger nog z6 n burgerfje was bermnerf hiJ zich, dat m 
een klein plaatsje in Drenthe, waar hij van zijn rechtmatige vacantie met
toeslag-van-pa geno<:>t, de heer A. B. Kieerekoper uit het nabur_ïge E_mmen 
verscheen in een mooi paardenrijtuigjé~ Dat heeft toen een d1epe mdruk 
op mij gemaakt, omdat ik een eindje naast de koetsier op de bok mocht 
meerijden. Het heelt daardoor een haar gescheeld of ik was voor de V.V.D. 
verloren gegaan. Een haar, of ik had nu met de heer Van der Goes van 
Naters Frans zitten praten. . 

Later zijn de auto's gekomen. Eerst sec. Daarna met plakkaten en lUid
sprekers. Dat gaf mooie opwinding in ons stadje en ik was er als de 
kippen bij om alle ferme toespraken met alle honderd. pxoce?.t ·gelijk ~ alle 
onomstotelijke waarheden te beluisteren. Ik was toen 1:n}na de_ JOngste 
communist van Nederland geweest. Had ik nu een schervengenebt over 
papa StaJin gehouden. 

Zonder de verworvenheden der techniek ben ik tot Oud gekomen. Ik be
hoor nu tot de liefste en tederste schapen van zijn kudde. En al kwam 
vader Tilanus in een straaljager overgevlogen, of neef Zijlstra in een 
atoompleen - ik blijf waar ik ben. De herder is mij dierbaar; zijn 
schaapskooi is mijn huis. . 

Voor mij behoeven de 'kopters dus niet te vliegen en te wentelwieken. 
Maar ik vind het toch leuk, dat zij meewentelen met de tijd. 

Als Romme uit de wolken dçalt ben ik er in. 
Zandt doet er niet aan mee. Hij komt te paard. 
En laat Oud maar lopen. 
Hij hijgt toch de stem van DEZE BURGER 
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Drs KORl'HALS 
Vice-president ener 
K.S.G.-commissie 

Het werk van het parlement der Ge
meenschap voor Kolen en Staal onttrekt 
zich over het algemeen aan de waarne
ming van het publiek. De verslagen in 
de pers van hetgeen in de openbare ver
gaderingen van het parlement dezer Ge
meenschap wordt gezegd, zijn over het 
algemeen uitermate summier. 

En van hetgeen in de onderscheidene 
commissies verricht wordt blijkt ook 
maar weinig naar buiten. Niettemin wor
den in deze commissies de openbare de
batten voorbereid en vindt daarin regel· 
matig een diepgaand overleg plaats met 
de Hoge Autoriteit der Gemeenschap 
voor Kolen en Staal over het door deze 
te voeren beleid. 

Zo heeft de Hoge Autoriteit kort gele
den maatregelen genomen tegen de mach
tige kolenkartels. Daarover heeft zij bij 
voortduring nauw overleg gepleegd met 
één der commissies der Gemeenschap, na· 
meiijk de commissie voor de gemeen
schappelijke markt. 
Zoals onie lezers bekend zal zijn, is on
ze partijgenoot drs. H. A. Korthals eni~e 
malen· als rapporteur van deze commis
sie in het kartelvraagstuk opgetreden en 
heeft het parlement der K.S.G. op basis 
van de door de heer l(orthals opgestelde 
rapporten zijn standpunt in deze materie 
bepaald. 

In de laatste vergadering nu van de 
commissie voor de gemeenschappelijke 
markt, welke vorige week te Brussel ia 
gehouden, is de heer Korthals benoemd 
tot vice-president ·dezer commissie. De 
heer Korthals is in deze functie de op
volger van de Fransman Maurice Fau~e, 
die voor deze functie had bedankt ID 
verband met het feit, dat hij is opgeno
men in het kabinet van de heer Guy 
Mollet. 

De benoeming van de heer Korthals 
had plaats met algemene stemmen. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In l'tamenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Land·elljke · 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ;.:tddenstanda
forum zal optreden, belegd: 

MaaDdac t april te Amersfoeri, ba hetel· 
Riehe, Korte Graeht Z. Aanvanc tt.t5 ••· 

Maandag. 16 april te Heerenveen. 

Maandag Z3 april te Enschedé. 

Maandag 7 mei te Goor. 

Haan~ 14 mei te Zeist in hotel "Herml
~",om luur. 

Jlaaudac 21 mei te Middelber~ 
Dinsdag 29 mei te Goe8 

Maandag 4 juni te Rotterdam. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan• 
keiijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

(Vervolg van pag. 1) 

Dat een hart, kil en leeg geworden als de 
dood, weer warm kan worden, brandend 

warm, ja warm van brandend leven, dàt is een 
wonder. 

Het is die Geest alleen, die ook ons hart 
brandende kan maken. 

En het is die Geest alleen, die ook een kille, 
door haat verscheurde wereld weer bewoon
baar kan maken voor gerechtigdheid, liefde en 
vrede_ 

Hebt ge één ogenblik in uw leven gekend, 
waarin uw hart waarlijk brandende in u was? 
Brandende ook van geloof in de waarde der 
menselijke persoonlijkheid en haar vrijheid? 

Dat kan de Geest Gods alleen: een hart, leeg 
.en kil als de dood, weer brandend van warmte 
maken. 

In Christus' hart was de liefde Gods bran
dende, want in H~ was de Geest Gods levend. 

Als gij misschien in uw verlorenheid, of de 
wereld in d~ hare, de Geest Gods al niet meer 
zoeken zoudt, omdat ge niet meer in Hem ge
looft, zie: Hij is na bij, zoals Christus, gestor
ven, bij de Emmaüsgangers was en met hen 
mede ging op de weg. 

Dan zult ge, ook als het "tegen de avond 
loopt", iets van een ~1.eilige stem horen_: was 
niet ons hart urandende in ons . . . ? 

Dan zult ge ook iets verstaan van het~~~n 
de· eerste christenen bedoelden, wanneer ZlJ m 
-zielsverrukking beleden: de Heer is waarlijk 
opgestaan! d. R. 



VRIJBEID EN DEM:OCRATIB 

Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Begroting van Justitie in de Eerste Kamer • Mr. De Vos van 
Steenwiik over het Haarlemse huweliiksgeval en bisschoppeliike 
brieven • Erkenning van prof. Beaufort • Afwiizing van beschul· 
diging ·van anti-papisme • Indische Nederlanders en .. spiit-optan· 
ten ... Minister Van Oven gaf niet thuis. 

Het is goed, dat onze geestverwant, 
mr. De Vos van Steenwijk, bij de 

behandeling van de begroting v11n Justi
tie in de Eerste Kamer, de puntjes. nog 
eens op de i's heeft geplaatst in de zaak 
van het Haarlemse huwelijksgevat 

De. mel"ites van het geval kent JDeD 
reeds uit vorige discussies. We behoeven 
daar dus niet op in te gaan en vermei· 
den slechts, dat de heer De Vos vaa 
Stee11wijk zich nogmaals richtte tegen 
ltet rondzenden van bisschoppelijke 'brie
ven aan (niet-rooms-katholieke) vrou
wen, met de mededeling, dat het huwe
lijk tussen haar en haar echtgenoot daor 
de bisschop "ongeldig" was verklaard. 

Bij de replieken sprak de heer De Vos 
van drie brieven van dit soort en hij 
merkte dan ook wat droog-sarcastisch 
op: "Er schijnt een levendige correspon· 
dentie te bestaan tussen de bisschop van 
Haarlem en vrouwen, die moeten wor
den aangespoord tot scheiding". 

Prof. Beaufort <K.V.PJ merkte nu wel 
op, dat onze geestverwant de schijn o,p 
zich laadde, "niet geheel vrij te zijn van 
een zeker anti-papisme", maar hij moest 
dan toch wel toegeven, dat het hier een 
"ongelukkige passage" betrof en even 
later sprak prof. Beaufort nogmaals van 
.,summiere of minder duidelijke passa
ges". 

Zijn redenering echter was: natuurlijk 
is hier bedoeld: .,voor de katholieke 
kerk geen geldig huwelijk". 

Dit doelen op "•mti~papisme» was 
ondertussen voor prof. Molenaar, als 
fractievoorzitter, aanleiding, aan het 
slot van het debat ook nog in het geweer 
te komen om te zeggen dat hij het waar· 
deerde; dat uit de redé van prof. Beau
fort bleek, dat ook hij o.a. de tweede 
door de heer De Vos van Steenwijk aan• 
gehaalde brief een ongelukkige brief 
vond, maar prof. Molenaar kwam er 
tegen op, dat, als deze zaak in het 
juiste licht werd gesteld, er gedacht 
werd aan anti-papisme. Er wordt onzer
zijds zeker geen enkele prijs gesteld op 

MR. DE VOS VAN STEENWIJK 
.... pleidooi voor Indische Nederlanders .... 

verwijdering tussen bevolkingsgroepen! 
Ook aan de zaak van Anneke Beek· 

man wijdde de heer De Vos v. Steen· 
wijk nog een ogenblik aandacht, er daar
bij op aandringend, dat de Justitie met 
het onderzoek naar de verblijfplaats van 
dit Joodse pleegkind met kracht zou 
voortgaan. Haar prestige is hiermede ge
moeid en de minister zal daar alle aan
dacht aan moeten wijden, want hij stuit 
in dezen op "sterke tegenstand ·en op 
een muur van sabotage". 

* • • 
Minister Van Oven had zijn eerste 

parlementaire contact toevallig 
in de Eerste Kamer, omdat deze aan dé 
begroting van Justitie toe was. Het bleek 
wel duidelijk, dl!,t, ~1 is de~ mini,§,ter 

een bekwame oud-juridische hoogleraar, 
met hem in deze paar maanden van zijn 
ambtsvervulling min of meer diepgaan
de vragen niet zijn te behandelen. 

De heer De Vos van Steenwijk moest 
dat ervaren in de door hem uitvoerig ter 
sprake gebrachte kwestie van de natu
ralisatie van Indische Nederlanders. 

Het betreft hier, naar· men weet, twee 
categorieën. In de eerste plaats betreft 
het hen, die zijn gedupeerd door het be
kende arrest van de Hoge Raad va11 
18 juni 1954. 

Volgens de minister zijn dat er, blij· 
kens zijn antwoord op destijds schl"ifte
lijk gestelde vragen, niet zoveel dat 
daarvoor een afzonderlijke regeling no
dig is. Welnu, als het er niet zoveel zijn, 
dan hoopte onze woordvoerder, dat de 
naturalisatie van die personen vlug tot 
stand zal komen. De Hoge Raad heeft 
zelf in dat arrest gezegd, te begrijpen 
dat veel mensen gedupeerd zouden wor
den, maar dan moesten zij- maar natu
ralisatie aanvragen. 

De tweede categorie, Waal' het ài~ 
om gaat, wordt gevormd door de z.g. 
"spijt~optanten", voor wie ook de "Nieu
we Rotterdamse Courant" in een hoofd· 
artikel met nadruk de aandacht had ge
vraagd. 

Dat zij·n zij, die, somtijds bedreigd 
met ontslag door de leiders van bedrij
ven, wanneer zij niet de Indonesische 
nationaliteit aannamen, onder sterke 
druk en daartoe gebracht door de pro
paganda, voor de Indonesische nationa-
liteit hebben geopteerd. . .. _ 

Zeer ernstig in dit verband is vooral, 
dat de toenmalige Hoge Commissaris in 
Djakarta daar sterk propaganda voor 
heeft gemaakt. Zo in een artikel in de 
"Java Bode" van 8 december 1951, ge
titeld: "Van hart tot hart tot de Indische 
Nederlanders". Schamper merkte de 
heer De Vos van Steenwijk op: "Het 
woord hart staat er met een "t". Als 
wij çle tegenwoordige toestand nagaan, 
kunnen wij het beter met een "d" 
schrijven". 

In bedoeld artikel werd zoals de heel' 
De Vos met citaten uitvoerig aantoonde, 
voor het opteren van de Indonesische 
nationaliteit veel reclame gemaakt. 

Velen hebben van hun keuze nu grote 
spijt en wat doet thans Nederland? Heb
ben wij, zo vroeg de heer De Vos, tegen
over deze verkeerdelijk ingelichte Ne
derlanders geen ereschuld? Zij moeten 
leven onder een regime, dat hoe langer 
hoe meer een vijandige houding tegen 
heA., aanneemt. 
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Zij moeten aanhoren, hoe de radio al
daar dagelijks de bevolking tegen hen 
ophitst. Is het een wonder, dat moeder3 
met angst in het hart de toekomst voor 
hWl kinderen tegemoet zien en dat zij 
in de Nederlandse nationaliteit een red
middel zien, dat hun voor de toekomst 
althans' enige zekerheid kan geven? Zij 
zullen, naar de heer De Vos v. Steen~ 
wijk meende, royaal, zonder lange pro
cedure, hier moeten worden toegelaten. 

* 
Minister Van Oven beriep zich ech-

ter o.a. op de woningnood hier 
te lande en zei woordelijk: "Ook de 
Regering is innig begaan met het lot 
van degenen, die uitsluitend uit econo
mische nood voor Indonesië geopteerd 
hebben en thans teleurgesteld zijn, maar 
zij zullen de gevolgen van hun daad 
moeten aanvaarden en er rekening mede 
hebben te houden, dat er nog tienduizen
den Nederlanders willen repatriëren". 

Het resultaat was dan ook, dat de heer 
De Vos van Steenwijk moest vaststellen, 
dat het antwoord van de minister hoogst 
onbevredigend was, maar dat hij twij· 
felde of het zin had, met de minister, die 
pas in functie was (en dat .maar een 
paar maanden zal blijven) daarover nog 
nader van gedachten te ' wisselen. Hij 
sprak echter de hoop uit, dat lie mi
nister hetgeen hij over de naturalisatie 
en de toelating van Indische_ Nederlan
ders had gezegd, nog eens in de Han
delingen zou willen nalezen en dat de 
minister dan zou erkennen, dat de zaak 
ernstiger is dan hij blijkbaar vermoedde. 

Bovendien kondigde de heer De Vos 
van Steenwijk aan, deze zaak verder met 
minister Van Thiel te zullen opnemen, 
hetgeen ook inderdaad is geschied. 

A. 
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WOENSDAG 
25 

APRIL 

1956 

LIBERAAL MIDDENSTANDSCONGRES 
in Bellevue - Leidsekade te Amsterdam 

PROGRAMMA 
11.00 uur: Opening door de voorzitter van de Landelijke Middenstands

commissie van de V.V.D., de heer D. W. Dettmeijer te 
's-Gravenhage. 

11.15 tlur: Inleiding van de heer M. -A. Wisselink, belastiLlgconsulent te 
Amsterdam, over: 

•• Onrechtvaardigheden in de belastingwetgeving ... 

12.15 uur: Toespraak van Mevrouw G. B. Ch. Sjollema-s' Jacob, 
presidente vaa de Unie van Vrouwelijke V rijwilligers te 
Rotterdam: 

.. Midclenstandsvrouwen. waar bliift gii?"• 
Na de inleidingen bestaat gelegenheid tot gedachtenwisseling. 

13.00. uur: Onderbreking voor het gebruiken van koffietafel of lunch. 

M. Visser, 

F. L. van der Leeuw, 

voorzitter van de raadsfractie te Arnhem, 
candidaat voor de Tweede Kamer; 

secretaris van de Landelijke Midden
standscommissie, oud-directeur van de 
Koninklijke Nederlandse Middenstands
bond te 's-Gravenhage. 

V ragen kunnen schriftelijk en mondeling worden gesteld. 

16.00 uur: Slotwoord door Prof. Mr. P. J. Oud, voorzitter van de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie en 
vaa de Tweede Kamerfractie te Rotter
dam., 

Het hoofdbestuur verwacht, dat vele politieke vertegenwoordigers, bestuurs
leden en belangstellende 'leden van de partij deze 

: .. 14.15 uur: Heropening van het (Ongres. tweede liberale manifestatie 

--
--
--
-----
=· --
---

Optreden van het 

LIBERALE MIDDENSTANDSFORUM 

bestaande uit de heren 

J. G. H. Cornelissen, lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal en voorzitter van de Algemene 
Nederlandse Kruideniersbond te Amster
dam; 

C. van der Linden, lid van de gemeenteraad te Rotterdam, 
candidaat voor de Tweede Kamer, lid 
van het- dagelijks bestuur van de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstands
bond; 

Mr. F. Portheine, lid van de gemeenteraad te Leiden, can
didaat voor de Tweede Kamer, adjunct
secretaris van de Koninklijke Nederland
se Middenstandsbond; 

zullen bijwonen. Elke afdding zij vertegenwoordigd, bij voorkeur ook door 
haar leden-middenstanders! 

De Landelijke Middenstandscommissie rekent er op, dat alle leden van 
plaatselijke middenstandscommissies, vergezeld door hun dames en door 
vrijzinnig-denkende collega's, deze 

demonstratie van eensgezinde middenstandsactiviteit 
kracht zullen bijzetten door naar Amsterdam te komen! 

. OP WOENSDAG 25 APRIL. OP NAAR AMSTERDAM! 

WIJ REKENEN OP U! 

Namens het Hoofdbestuur; 

D. W. DETTMÉIJER, 
Honorair Algemeen 

Secretaria. 

Namens de Landelijke 
Middenstandscommissie: 

F. L. VAN DER LEEUW, 
Secretaris. 
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Flitsen van het Binnenhof (111) 
Eerste Kamer behandelde begroting van Maatschappeliik Werk 

• Wederom: Indische Nederlanders· .. J'accuse .. van mr. De Vos 
van Steenwiik • Afzonderliik ministerie noodzakeliik? • Gevaar 
van te grote centralisatie· Het beiaardenprobleem ·De .. friencl• 
ly visitor". 

De heer De Vos van Steenwijk heeft 
woord gehouden en heeft bij de be

groting van Maatschappelijk Werk de 
kwestie van de Indische Nederlanders, 
waarmee hij bij de nieuwe minister van 
Justitie zo weinig was opgeschoten, even
eens ter sprake gebracht. 

Dat kon, omdat in ieder geval de repa
triëring op Rijksvoorschotbasis en de 
:zorg voor gerepatrieerden hier te lande 
~nder MaatschappelijK Werk thuis hoort. 

Onze woordvoerder toonde zich uiter
aard dankbaar voor wat de minister ten 
behoeve van de Indische Nederlanders 
had weten te bereiken, maar er valt op 
dit·gebied nog heel wat te doen. 

Er was over geklaagd, dat de betrok• 
kenen in Indonesië goedbedoelde ambte
lijke adviezen zo gemakkelijk in de wind 
sloegen. Hier was de heer De Vos van 
Steenwijk precies waar· hij wezen wilde, 
want hij zei: 

Dat kan ik me best begrijpen, gezien 
de ervaring met de Hoge Commissaris, 
die hen er met zijn artikel "Van hart 
tot hart" in de "Java Bode" van 8 decem
ber 1951 in heeft laten lopen. En nu geeft 
de Nederlandse Regering niet thuis. De 
minister van Justitie voelt er niets voor. 
hen met spoed weer aan de Nederlandse 
nationaliteit te helpen. Het is hun eigen 
schuld, zo wordt betoogd, dat zij voor de 
Indonesische nationaliteit hebben geop
teerd. 

De heer De Vos kon zich begrijpen, dat 
zij, die nu wilien repatriëren, thans zeg
gen: Bewaar mij voor de zg. goedbedoel
de adviezen van Nederlandse ambtelijke 
zijde. 

Zij weten het ook, dat de minister-pre
sident al ,enige malen heeft gezegd: het 
bedrijfsleven in Indonesië kan hen zo 
moeilijk missen. 

De wijze, waarop men zich hier o.a. op 
de woningnood beroept, deed de heer De 
Vos uitroepen: Men moet hiern8.!1St eens 
stellen de wijze, waarop West-Duitsland 
zijn vluchtelingenstroom uit het oosten 
opvangt en verzorgt. Daar gaat het nog 
om heel andere getallen vluchtelingen,· 
die het niet meer kunnen uithouden on
der een hun vijandig gezind regime. 

MINISTER VAN TH1EL 
-·· beroep op het kabinet .... _ 

Ook minister Van Thiel, zo zei de heer 
De Vos, zou zich wel weer op "het Ka
binet" beroepen, maar hij noemde dat 
een zich versehuilen achter een onper
soonlijk lichaam. .Wie is dan toch de 
kwade genius in het Kabinet - zo vroeg 
spreker -'-, die niet voelt voor onze In
dische Nederlanders, die voor ons heb
ben gewerkt, die voor ons hebben ge

/streden tegen Japan en die deel hebben 
genomen aan de politieonele acties ? 

Is het de minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting ? Is het de minister
president ? Men zou, naar hij opmerkte, 
geneigd zijn de laatste erop aan te zien, 
wanneer men let op diens uitlatingen in 
deze Kamer op 9 februari 1956, waarop 
hij reeds de aandacht had gevestigd. 

De heer De Vos van Steenwijk zag de 
toestand voor onze landgenoten in Indo
nesië zetlr somber in, ook . al is minister 
Van Thiel (zoals ook uit zijn antwoord 
bleek) met de beste bedoelingen bezield, 
en onze woordvoerder kon niet nalaten 
zijn: "j'accuse" tot het Kabinet te rich
ten. 

Voor het overige deed de heer De Vos 
van Steenwijk nogmaals uitkomen, 

persoonlijk niet overtuigd te zijn van de 
noodzaak van het bestaan van dit afzon
derlijke ministerie, "welks belangrijkste 
werk bestaat in het verlenen van subsi
dies". 

Zeer grote nadruk legde de heer De 
Vos op de gevaren, dat het gehele maat
schappelijk leven doortrokken wordt van 
een centralistische geest en dat aan 
plaatselijke initiatieven het leven onmo
gelijk wordt gemaakt. 
. Hij meende ook, te moeten waarschu
wen, dat men het bij het maatschappe
lijk werk niet al teveel in diploma's 
moest zoeken en het mooie werk van vrij
willige krachten in deze niet geheel te
niet te doen. 

Wat de bejaardenzorg betreft haalde 
de heer De Vos van Steenwijk met in
stemming aan hetgeen de heer Lijnzaad, 
directeur van de stichting Noordholland 
voor Maatschappelijk Werk, in een rede 
op een landdag van de Nederlandse Fede
ratie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp. 
verlening. te Utrecht in november 1955 
had opgemerkt. 

Deze had ervoor gewaarschuwd, dat 
men niet moest menen, het bejaarden
probleem uitsluitend te kunnen oplossen 
door het bouwen van grote tehuizen voor 
hen. In Engeland zegt men terecht: Keep 
them at home". 

Indien het niet nodig is,. moet men deze 
mensen niet in tehuizen onderbrengen. 
Niets is dikwijls zo funest als een passie
ve oude dag. Er moeten voor hen voor
waarden worden geschapen om nog ac
tief bezig te zijn en voor de niet-mobiele 
bejaarden vestigde de heer Lijnzaad de 
aandacht op het Engelse. systeem van de 
"friendly visitor". 

Bij de replieken kon de heer De Vos 
van Steenwijk verschillende mededelin
gen van minister Van Thiel en de alge
mene teneur van diens rede over het al
gemeen met instemming begroeten. 

Maar wel legde de heer De Vos er nog 
eens de nadruk op, dat uit het feit, dat 
hij geen afzonderlijk departement voor 
Maatschappelijk Werk nodig acht, zeker 
n i e t de conclusie mag worden getrok
ken, .. d_at hij of zijn fractiegenoten zich 
zouden distanciËiren van het maatschap
pelijk werk als zodanig. Het is goed, dat 
de heer De Vos van Steenwijk dat nog 
eens met nadruk stipuleerde, want het 
tegendeel is stellig het geval. .A. 

Vijfentwintig jaar vernederlandste 
Gentse Universiteit 

Liberale Vlaamse studenten over 
* * vijfentwi~tig jaar geleden was * het eerste academische jaar 

van de volledige vernederlandste Gentse 
Universiteit ingezet, nadat het Belgische 
Parlement het wetsontwerp daartoe in 
het voorjaar van 1930 had goedgekeurd. 

Het Maartnummer van "Neohumanis
me", het orgaan van het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond L.V.S.V., dat als maan
delijks bijvoegsel van "Het Volksbelang", 
het orgaan van het Liberaal Vlaams Ver
bond, wordt verzonden, stond geheel in 
het· teken van dit heuglijke feit. 

Met trots kon prof. dr. Hans van Wer
veke, ere-voorzitter van het L.V.S.V., in 
dit blad vaststellen, dat de Gentse Uni
versiteit aanzienlijk heeft bijgedragen tot 
het vormen van een Nederlandse cultuur
gemeenschap en van een hoger Neder
lands geestesleven in België. 

Zij heeft het Vlaamse volk de ontwik
kelde elite helpen bezorgen, waardoor het 
kan deelnemen aan de steeds in tempo 
toenemende "vaart der volkeren", zonder 
daarbij zijn eigen wezen ontrouw te wor
den. 

De ongeluksprofetieën, waarmee de 
tegenstanders de vernederlandsing be-

streden, kwamen niet uit. Integendeel. 
De studentenbevolking in Gent slonk 
niet, maar steeg van 1000 vóór 1914 tot 
over de 3000 thans. 

Het blad bevat ook de rede van prof. 
dr. A. Lilar, de liberale min. van Justi
tie, over .,Liberalisme en Wetenschap; 
de taak van de jongeren in de partij", 
wegens verhindering door ziekte voorge
lezen door diens partîculiere secretaris 
op het congres van het L.V.S.V. te Ant
werpen, waarin deze o.a. met instemming 
de woorden van de grote en betreurde 
Julius Hoste aanhaalde: 

"Het liberalisme is de bevestiging van 
de overtuiging, dat de vooruitgang van 
beschaving en maatschappij slechts duur
zaam is wanneer die vooruitgang steunt 
op de persoonlijke vrijheid en de eigen 
wilskracht' der mensen". 

* * * 

Wat is en wat betekent "Neohuma
nisme" voor de ons geestverwante 

Vlaamse studenten ? 
Het maandblad van die naam' ver

scheen voor het eerst in december 1936 
en opende- toen met het sindsdien in 
Vlaanderen beroemd geworden manifest: 
"Slaet op den Trommele", dat op de voor
pagina verscheen. 

Het ,,Neohumanisme" was voor hen 
een symbool, een aanduiding van hun 
modern en sociaal liberalisme. 

Het politiek humanisme zagen zij, naar 
we lezen, het best verwezenlijkt in de 
parlementaire democratie, een politiek 
systeem, dat gegrondvest is op de decen
tralisatie en deconcentratie van de be
stuurlijke macht en waarin aan ieder 
mens zedelijke rechten gewaarborgd wor-

het liberalisme 
den en de uitoefening ervan verzekerd 
wordt. Zodoende worden de persoonlijke 
vrijheden van de mens beschermd en 
wordt aan de mens een deel van de ver
antwoordelijkheid van de staatsinrichting 
gegeven. 

Zij wensten ook de economie een hu
manistische grondslag te geven. Om dit 
te bereiken stonden zij een deconcentra
tie van de economische machten voor, 
o.a. door de uitvaardiging van anti-trust
wetten. Zij wensten de rol van de Staat 
herleid te zien tot die van economisch 
toezichtsorgaan. 

"Het Neohumanisme betekende voor 
hen tevens, dat zij geen algemeen eeuwig 
geldende waarheid omtrent de wereld, 
het leven en de mens wensten te aan
vàarden, maar in alle nederigheid de be
trekkelijkheid van de menselijke kennis 
erkenden. Zijn opvattingen toetsen aan 
de werkelijkheid, zijn fouten inzien, nooit 
overtuigd, dat er maar één waarheid be
staat, indien deze niet op redelijke wijze 
is bewezen en altijd de mens verantwoor
delijk stellen voor de daden, die hij in 
volle vrijheid heeft gesteld: dàt is hu
manisme". 

••• 

Wij eindigen hiermede. Het is vol
doende om aan te tonen, hoezeer 

de inzichten van deze liberale Vlaamse 
studenten en ons omtrent het wezen van 
het liberalisme evenwijdig lopen. 

Bovenal echter is de bedoeling van 
deze korte beschouwing, onze Vlaamse 
geestverwanten geluk te wensen met het 
volledige succes van hun strijd en hen 
te danken voor hetgeen zij aldus hebben 
bijgedragen ter bevordering van onze ge
zamenlijke Nederlandse cultuur. 
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Copla voor deze ~·ubra::K te sen .. n naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ttreet 16, Haarlem. 

........................... 
* * ! 16 Mei 1956 ! 
* * 
* V * * ROUWEN * 
* * * V * * ERKIEZINGS * 
* * : DAG : 
! Landelijke bijeenkomst in ! 
* het Minervapaviljoen te * 
* Amsterdam voor leden en * 
! belangstellenden. ! 
* Spreeksters: ie 

: A. Fortanier-De Wit, ie 
* Mr. J. M. Stoffels-Van ie * Baaften, : * Mr. J. J. Th. ten Broecke ie * Hoekst~, ie * G. Doornbos--Oosting, ie * Mr. J.· Hefting. ie 

* ~ Comité van aanbeveling: .,. 
* ie * G. Wijsmuller-Meyer, A'dam. ie 
* D. H. Barmé-Hanf, A'dam. ie * S. Boekhoff, Apeldoorn. ie * M .. Hardeman, Den Haag ie * Ir. A. Kuiper-Struyck, R'dam. ie * T. 'Pilaar-Gaarlandt, Goes. ie * A. A. C. Prummel-Bulder, ie * Scheemda., ie * H. A. van Riel-Smeenge, ie * Zeijerveld (Dr.), ie * H. J. Schlerp.per-v. Gijn, Vught ie * ~ Mr. E. Veder-Smit, Huis ter ... * Heide. ie * M. Visser-Bakker, Schagen. · ie * ~ H. A. A. L. de Vries-van der .,. * ~ * Hardt Aberson, Hengelo (0.) .,. * G. de Zeeuw-Buisman, ie 

Leeuwarden. ie * ie **************** 
TOCH STEMMEN 

W ie in juni op reis is, ot ziek, en 
zich dus niet persoonlijk naar 

het stemlokaal in zijn woonplaats kan 
begeven, kan toch zijn of haar stem 
doen gelden. En dat is maar gelukkig 
ook, want die ene stem kan net de 
schaal doen doorslaan. Er zijn ver
schillende mogelijkheden. 

Ten eerste zou uw reis niet over de 
grens kunnen gaan maar daar binnen 
blijven. In dat geval stapt u persoon
lijk tussen 8 en 30 mei naar een of 
andere secretarie en vertelt daar in 
welke gemeente u uw stem wilt uit
brengen. Dat komt dan verder in orde. 

Gaat u wel naar het buitenland, of, 
wat wij niet voor u hopeR, bent u 
langdutig ziek, dan is er een andere 
regeling mogelijk. Dan kunt u nl. een 
huisgenoot of een familielid machti
gen in uw plaats te stemmen. Daar
voor zijn op de secretarie van uw ge
meente formulieren te krijgen en die 
moeten ook weer voor 30 mei ingele
verd zijn. 

Alleen voor onverwachte hindernis
sen is er geen oplossing, wat erg jam
mer is, maar administratief is men ge
bonden aan 14 dagen voor de stem
datum. 

Op die 30e mei, of liever de 29ste 
mei, moeten w~ dus letten. Dat duurt 
nog wel lang, maar de tijd is om voor 
men het beseft, vooral met reisplan
nen in het hoofd! 

Er zijn veel mensen die dit alles niet 
weten. Maakt dus bijtijds leden en 
geestverwanten in uw omgeving op
merkzaam op deze mogelijkheden. La
ten zij zorgen, dat hun stem ook wer
kelijk de V.V.D. ten goede komt. .., 

Haal vast zo'n formulier, al is he~; 
nog onzeker of u het nodig hebt. Zo 
niet, dan kunt u er misschien een an
dere kostbare stem mee behouden. 

J. H.S. 

\.. J 
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MOGELIJKHEDEN IN NIEUW GUINEA 
De anbi-Nederlandse stemming in In.. 

donesië blijft bij voortduring voedsel 
vinden in wat wij zouden willen noemen 
de Irian•mythe, door de Indonesische 
regering gecultiveerd. Deswege ver
dient het rapport, ten vori.ge jaren biJ 
het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf 
te 's-Gravenhage verschenen, van de 
Commissie van Advies inzake de agra
rische ontwikkelingsmogelijkheden in 
Nieuw-Guinea de aandacht. 

Deze commissie heeft zich eerst ge• 
oriënteerd op Australisch Nieuw.Uui
nea, dat ala trustgebied (het noordelijk 
deel) en als voormalig Brits protecto
raatgebied (het zuiden), dank zij zijn 
ll.g'ging ten opziChte van de beherende 
mogendheid zich zoveel gemakkelijker 
voor exploratie en exploitatie leent dan 
Nederlands Nieuw-Guinea. 

Het rapport V'&t de bevindingen der 
Commissie samen in enkele slotopmer
kingen, w11aruit duid~lijk blijkt dat· er 
in Australla.ch Nieuw-Guinea veel wordt 
·gedaan. Aangenomen mag worden, dat 
binnen vijf jaar het land volledig met 

·bestuursposten za} zijn bezet. Daarmede 
• zou dan de primaire fase der ontslui
. ttng nagenoeg· voorbij zijn ren wellicht 
een fase van versnelde economische ont
wikkeling kunnen worden tegemoet
regaan. 

De vestiging en versteviging van 
Europese belangen in het land als mid
del tevens om het ontwikkelingsproces 
van de autochthone bevolking sneller 
te doen gaan dan anders mogelijk ware, 
wordt aangemoedigd en zal ongetwijfeld 
productie en export bevorderen. Wan
neer dit zal leiden tot een sluitende 
handels- en betalingsbalans en een slui
tend budget, )s moeilij·k te zeggen. Maar 
- voegt de Commissie hieraan veelbe· 
tekenend toe - de Australiërs staren 
zich op dit. doel trouwens niet blind. 
Nteuw-Guinea heeft v~r hen ook nog 
andere belan"ooen dan de economische. , 

Zijn . de voorwaarden voor een agra
rische ontwikkeling in het algemeen in 
het Australische deel van het eiland 

. gunstiger dan in het Nederlandse ge
bied, men moet ze evenmin te hoog 
aanslaan. Met uitzondering van jong
vulkanische gronden met hoge vrucht-

. baarheld op New Britain is de grond 
over· het algemeen niet vruahtbaar te 
noemen, ai zijn er in de vlakten ver
scheidene streken, die ook voor geme-
chaniseerde landbouw mogelijkhedea 
bieden. De arbeidsvoorziening is er, hoe
wel bepaaldelijk niet ruim, toch bedui
dend gemakkelijker dan in Ned. Nieuw
Guinea. Is dus de ontwikkeling in me
nig opzicht ver op die in het Ned'el'l
landse gebied vooruit, zij heeft nocb
tw niet beantwoord aan de verwach
tingen. Als oorzaak hiervan noeQJ.t de 
Commissie het nog onvoldoende ver
trouwen der Australii!rs. in kaipitaals
investaties op grote schaal, wat mis
soltien verband höudt met de mogelijk-

., ·held van betere of veiliger geachte in
vestatie in lret Moederland. zelf. 

* * 

van de Papoea ondenkbaar, daarin past 
slechts een tijdelijk afstaan van ge
bruiksrecht. -.Uitgifte van gronden kan 
dan ook krachtens de geldende bewinds
regeling all.een geschieden tijdelijk en 
met volledige instemming van de be
trokkenen. Bestaande adatrechtelijke 
verhoudingen zullen daarbij in acht ge
nomen moeten worden, maar van dat 
adatrecht is nog slechts betrekkelijk 
weinig bekend. 

Erkenning van het feit dat de auto
Wchthone bevolking gebaat is met de 
ontwikkeling van westers bedrijfsleven 
impliceert dat grondenrecht langdurig 
moet kunnen worden overgedragen. 
Zonder zekerheid op de grond en het 
gevoel van lotsverbondenheid daarmede 
kan nimmer een agarisch, ontwikkeling, 
op westerse leest gesahoeid, van enige 
betekenis plaats vinden. Australië heeft 
op dit punt een regeling, die in de 
praktijk ook voor Nederland wel han
teerbaar scllijnt. 

• • .. 
Het arbeidsprobleem is in dit geheel 

zeer ernstig. Vaste richtlijnen voor een 
arbeidswetgeving ontbreken nog, De 
Commissie geeft enige aanwijzingen ten 
deze in haar rapport, waarbij zij voor
opstelt dat werving van arbeiders zo
danig moet gesclhieden dat zij geen deS. 
integratie van de Papoea-samenleving 
ten gevolge kan hebben. 

Wat de productiefactor kapitaal be
treft, deze wordt in feite beheerst do:r 

· de twee voorgaande. Kapitaal beweegt 
zich daarheen waar de voorwaarden 
voor aanwending gunstig zijn. Het par
ticuliere kapitáal heeft tot dusver wei
nig bereidheid tot investeren getoond, 
aJ. zijn er tekenen van toenemende be
lal}Jgstelling. 

De aardolie wtgezonderd, investeert 
praktisch gesprolren alleen het Gouver
nement. De overheid zai door research-

werk, voorlichting, doelmatige wetge
ving, wegenbouw, vliegveldaanleg enz. 
de wegbereider voor het particuliere 
kapitaal moeten zijn. 

Dat de zorg: voor gezondheid en on
derwijs bij dit alles zeer belangrijk is, 
spreekt vanzelf. De bevolking is tot nog 
toe nauwelijks stationnair. Een achter
uitgaande bevolking sluit ontwikkeling 
uit. Er moet dus bevolkingstoename ko
men. Zou men ·met in staat zijn, de 
voorwaarden daarvoor te sclheppen -
dus ook voor onderwijs en gezondheids
zorg - dan_ zou Nieuw-Guinea een blij
vende debetpost vormen. 

Daar de Papoea aanpassingsvermogen 
bezit, gelooft de Commissie dat de on
gunstige demografische situatie in gun.. 
stige zin kan worden gewijzigd. 

Dan is er de moeilijkheid van het 
transport. Een wegenplan is er nog niet. 
Een goede weg van Manokwari naar 
Ransiki-Momi, die nog slechts een deel 
van het west-elijke gebied van Noord 
naar Zuid doorsnijdt moet naar het 
oordeel der Commissie zo spoedig mo
gelijk aangelegd worden. Ook het lucht
verkeer is nog lang niet voldoende ont
wikkeld: Met het kustvervoer (coasters) 
staat het er iets beter voor. De exploi
tatie daarvan is in handen gelegd van 
een particulier, die de coasters huurt 
van het Gouvernement. Op een renda
bele vaart wordt de eerste jaren nog 
niet gerekend. 

• • • 
Het prijs- en kostenniveau ligt in Nw.
Guinea hoog. Dit schept een situatie, te 
gevaarlijk-er, naarmate de internatio
nale conjunctuur, met welker grillig
heid men steeds rekening moet houden, 
zich in dalende lijn zou bewegen. Nw.
Guinea zou dan zeer conjunctuurgevoe
lig blijken. Het hoge prijs- en kosten
niveau vloeit voort uit de omstandig
heid, dat in.dit land alles schaars is, en 

aan- en afvoer van producten en de 
kosten van te importeren arbeidskrach
ten duur zijn. Hierin kan slechts verbe
tering komen door toeneming der ei<gen 
productie. 

Het ambtelijk apparaat is op dit 
ogenblik groot. Nw . .Uuinea is thana 
vrijwel een ambtenarenstaat. In de hui
dige omstandigheden is dit vrijwel on
vermijd-elijk, maar het is en blijft eea 
abnormale toestand. Achter het ambte
lijk apparaat behoort iets te komen 
waaraan het zijn reden van bestaan 
ontleent. 

Ontplooiing van particulier initiatief, 
waarvan Nw.-Guinea het zal moeten 
hebben, vindt eChter alleen plaats bij 
een zo groot mogelij'ke mate van vrij
heid, althans bij niet meer ' ·ertheidabe
moeiing dan 's lands belang vereist. 
Bovenal, zegt de Commissie, wordt 
ambtelijke bemoeizucht gevreesd. De 
particulier die eigen kapitaal riskeert, 
wenst geen bemoeizuclht, hij wenst voor
lichting; hij vraagt van de overheid dat 
deze de voorwaarden, waaronder zijn 
bedrijf zou kunnen slagen, zo gunstig 
als maar mogelijk is, want meer vraagt 
hij niet. Draagt de overheid mede risi
éo's, dan wordt de verhouding uiteraard . 
anders en krijgt zij recht op medeaeg
genschap. 

Het rapport besluit met allerlet aan,. 
wijzingen, die wij voor de ontwikkeling 
van Nederlands Nieuw-Guinea van 
groot belang aohten. 

Wij kunnen echter de vrees moeilijk 
onderdrukken, dat de regering nog te 
weinig gedaan heeft om die ontwikke. 
ling zo krachtig te bevorderen als ln 
het huidige stadium, ook internationaal 
bezien, wenselijk moet worden genoemd. 
Het gaat meer en meer ernst worden 
met onze positie in hèt Verre Oosteo. 
Nederland tone dat het hem ernst is, 
juist door zijn taak in Nieuw-Guinea zo 
voortvarend mogelijk te verrichten. 

DeR. 

WETTELIJKE REGELING DER 
ECONOMlSCHE MEDEDINGING 

Na interëssante, som~· spannPnde discussie 

Tweede Kamer aanvaard 

door de 

Na eea ~durlce voorbereiclinc eent In de schriftelijke re(lachtenwlsseling, 
daarna in mondeling ""rleg tussea minister Zijlstra en de Ka~erconunissle - is 
het eindelijk zo ver gekomen: de openbare behandellng door de .volksvertegenwoor-
diging van de Wet EconOmisch~ Mededingiag. · 

Hen weet, dat het; hierbij caat om de algemeen verbindend- en onverbindendverkla
ring (eventueel na .voorafgaande séhorsing) van mededlngingsregelingen van onder
nemers ~n over de mogelijkheid tot het;· optreden tegen niet zo uitdr_ukkelijk geregl~ . 

tijd de Kamer het beleid van de mmJ.S
ter, die trouwens, onder zijn verantwoln"
delijkheid, veel aan zijn ambtenaren zal 
moeten overlaten, zou afkeuren. 

- menteerde economische machtBposities. 

Ook de van sommige zijden geopperde 
mogelijkheid, dat de Kamer een commis
sie voor kartelzalen zou instellen, tegen
over welke de minister open kaart zou 
moeten:·spe}en, werd door anderen, on
áer wie ons Kamerlid Van Leeuwen, o.i. 
terecht, bestreden, omdat de Kamer dan 
mede-verantwoordelijkheid zou gaan dra
gen en dus haar controlerende taak niet 
meer in vrijheid zou kunnen uitoefenen. 

Bij de uitvoering van het la.ndbouw-:
kundtg onderzoek in Ned. N.-Guinea, 
zoals de Commissie zich deze dacht, is 

•,·naar haar oordeel de kana groot, dat 
·onze a.grarisohe achterstand snel kan 
worden ingehaald. Samt-llwerking met 

· Australië Iijlkt haar wenselijk om geen 
dubbel werk te doen, maar ook in inter
nationaal verband bezien. 

. Na deze inleidende besChouwingen 
kolrit het rapport tot een b_eknopte be
schrijving van lli.lld en volk .. Het Neder. 
landse deel van dit grote eiland (ca. 

· 50 %) beslaat een oppervlMte van 
416.000 km2, rond 12 x het oppervlak 
van Nederland. Moet aan grondonder
zoek nog veel gebeuren, als vast dient 
Wel aangenomen te worden, dat voor 
grote arealen de bodemvruchtbaarheid 
voornamelijk aan humusvruchtbaarheid . 
zal moeten worden ontleend. Daar. zal 
dus alles gericht moeten zijn op behoud 
van organische stof, mede door aan
wendilllg van mest en verder door doel
treffende cultuurmaatregelen. 

* * 

Als doelstelling ook voor Nederlanda 
Nieuw-Guinea's toekomstige economie 
ziet de Commissie het bereiken van een 
sluitende begroting en een evenwichtige 
handelsbalans. Evenmin als ·JQOr het 
Australische .acht de Commiaaie clit 
wor Ned. N.-Gulnea voor snelle verwe
zenlijking vatbaar. De kwestie van het 
grondenrecht is hierbij een belangrijke 
factor. Uiteraard zijn de rec!htsopva.t
tingen van de Papoea anders dan die 
van de Indonesii!rs. Blijvende afstand 
V'&n grond ia voor het redhtsbewustzijn 

De regerinr weast de vrije, gezonde concurrentie te bevorderen en de consument 
waar nodig te beschermen. Daartoe heeft zij in de laatste jaren meermalea gebruik 
gemaakt van de haar krachtens het kartelbesluit toekomende bevoegdheden tot 
Ingrijpen. Dit beslult heeft tijdens de bezetting de Ondernemersovereenkomst 1935 

verv~ngen. 

Tegen het gevoerde kartelbeleid Is 

vooral in middenstandskringen menig
maal bezwaar gerezen, waarop ook in de 
Staten.Qeneraal de aandacht is geves
tigd .. Bedrijfsregelingen, welke een orde
lijk economisch verkeer beogen te bevor
deren, zou men ongemoeid willen laten. 

Het behoeft geen verwondering te wek
ken, dat deze ingewikkelde materie en 
vooral de grote bevoegdheden, welke de 
minister(s) wenst(en) te 'bezitten, een 
uitvoerige discussie hebben ontketend. 

Om de rechtszekerheid 

Het voornaamste · bezwaar was wel, 
dat controle van de Staten-Generaal op 
het ministeriële kartelbeleid vrij alge
meen ontoereikend en practisch moeilijk 
uitvoerbaar werd geoordeeld. Vrijwel elk 
geval heeft een langdurige voorgeschie
denis, is ingewikkeld van aard en in zijn 
gevolgen voor de buitenstaanders moei
lijk te beoordelen. 

In het belang der rechtszekerheid -

het gaat immers om voor de volkhuis
houding belangrijke economische activi
teiten - wensten vele woordvoerders dan 

ook een beroepsinstantie. Weliswaar 
neemt de minister geen beslissingen zon
der de Commissie Bedrijfsregelingen g~ 
raadpleegd te hebben, die ook belangheb
benden hoort, maar de adviezen blijven 
geheim. 

De moeilijkheid was nu, dat - zoals 
minister Zijlstra, die dit wetsontwerp 
weer kundig verdedigde, het stelde - het 
uiterst moeilijk is om de rechtmatigheids
controle los te maken van de beleidsas
pecten, welke nu eenmaal bij dergelijke 
beslissingen een overwegende rol spelen. 

Deze wet brengt geen concrete verbo
den of geboden, vaste en duidelijke 
rechtsnormen, maar naar haar aard be
voegdheden, welkè geval voor geval ver
schillend gehanteerd kunnen worden. De 
beleidsoverwegingen van de alleen aan 
de Staten.Ueneraal verantwoordelijke 
minister(s) berusten op dien oordeel om
trent de organisatie en de functionering 
van het economische proces en op het 
algemeen economisch beleid. 

Daartegenover werd uit de Kamer ge
steld, dat zulks uit een oogpunt van 
rechtszekerheid toch onbevredigend is. 
Zelfs controle op een formeel juiste be
handeling van de zaak en op de bevoegd
heid tot ingrijpen ontbreekt. Ook de over
heid kan falen ev. de gevolgen daarvan 
kunnen voor sommige ondernemingen 
ernstig zijn. Die kunnen moeilijk worden 
hersteld, wanneer achteraf en na lange 

Ook werd inzake de rechtmatigheid 
beroepsmogelijkheid op het krachtens de 
wet administratieve rechtspraak bedrijfs
organisatie ingestelde college van beroep 
voor het bedrijfsleven bepleit, doch minis
ter Zijlstra wees dit af. 

Generieke 
onverbindendverklarinCJ 

Er waren nog andere verschilpunten. 
zoals de in de wet opgenomen mogelijk
heid om bij algemene maatregel van b~ 
stuur alle mededingingsregelingen van 'n 
bepaalde soort (aard of strekking), welke 
in strijd met het algemeen belang worden 
geacht - men denke aan regelingen om
trent het z.g. exclusieve handelsverkeer, 
ook wel erkenningsregelingen genoemd 
- onverbindend te verklaren. Men noemt 
dit generieke (naar de soort) onverbin
dendverklaring. 

Deze mogelijkheid wordt verdedigd met 
een beroep op de wenselijkheid om gelel
delijk aan de praktijk ontleende richtlij
nen in wettelijke normen om te zetten. 
waardoor men in de toekomst een ver
bodewetgeving kan krijgen. 

Enerzijds werd betoogd, dat zulks 
slechts aanvaardbaar zou zijn, indien 
deze onverbindendverklaring bij de wet 
.zou geschieden, anderen voelden hel~ 
maal niet voor deze mogelijkheid of wil
den in elk geval uitzonderingen op de 
algemene rege! toegelaten zien. 

(Vervolg op pag. 6) 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE • M&ARl'-

PERSOON_, PARTIJ EN POLITIEK 
•• Over Jouten en gebreken, waarvan WIJ veel kunnen leren 

Ter gelegenheid van het lo-jarig bestaan van het Humanistisch 'verbond hoorde 
ik een spreker een opmerking maken, die me wel zeer trof. 

Zij kwam hierop neer: Voor de verdere ,uitbouw en opbloei van de Humanistische 
beweging in ons land moet h3t van het grootste belang worden geacht, dat ieder lid 
van t)it verbond zich representant weet van de idee, die aan H.V. ten grond~ag ligt. 

De opmerking trof me daarom zo, omdat er een verwarmd idealicmo uit spreekt. 
Het H.V. begon met slechts 200 leden. Men had niets. Er was geen organisatie en 
geen pers, die de beweging van begin af Iàachtig steunde. 

Alles moest worden opgebouwd. En na tien jaren telt het H.V. rlllm elf dukend 
leden! Het telt bovendien méé. Voor-. en tegenstanders erkennen hot H.V. Ja, ook 
de tegenstanders, want hun bestrijding ervan getuigt, dat ze de betekenis ervan 
erkennen. 

tk ben geen voorstander van het H.V., maar dat de leden van het H.V. door een 
ideaal worden gedreven, dat zij bezield hun taak in de Nederlandse samenleving op
vatten, is mijn vaste overtuiging en menigeen, die met een schouderophalen aan deze 
beweging voorbij gaat, mocht willen, dat in de kerk, waarvan hij lidmaat is of in het 
genootschap, waaraan hij zijn medewerking schenkt,· een idealisme en een optisme 
leefden als in de kringen van het H.V. 

Maar om nog een andere reden trof me 
deze opmerking. In een tijd, zoals we die 
thans beleven, lijkt idealisme dikwijls 
iets uit een verwijderd verleden. De door 
en door verzakelijkte wereld, de naar 
macht en geld en genot jagende samen
leving moge op ons de indruk maken, 
dat er voor idealisme geen plaats meer 
is, een voorbeeld als gemanifesteerd in 
het groeiproces van het H.V. leert ons, . 
dat er ondanks alles toch nog duizenden 
zijn, die in de mens en het menszijn ge
loven. 

Ik wil allerminst beweren, dat men die 
idealisten alleen maar zou moeten zoe
ken in de kringen van de Humanisten. 
Het is mijn stellige overtuiging, dat ook 
daarbuiten tienduizenden niet bezweken 
zijn aan de geest van de tijd. 

Om een derde reden waardeer ik de 
opmerking. Zij heeft ons allen iets te 
z e g g e n. Voor een goed lid van het 
H.V. is het noodzakelijk, dat hij weet, 
wat het Humanisme is wat het wil er. 
wat het voor de mens te betekenen 
heeft. Een toegewijd lid van het H.V. 
kent de historische ontwikkeling van 
het humanisme in Nederland.· 

Hij komt met anderen van gelijke le
vensbeschouwing samen om te spreken 
over die ontwikkelingsgang en de proble
men, waarvoor de Humanist in onze tijd 
komt te staan. Kortom: er is een leven
dige belangstelling en er ·is, dat vooral, 
een levensachtergrond. 

Dit alles nu bracht mij dezer dagen 
weer eens aan het denken over de poli
tieke organisatie in ons maatschappelijk 
bestel. 

Betekenis van het 
be«,Jinselpro(_Jram 

Ik heb onlangs de opmerking gemaakt, 
dat er zo velen menen zonder levens
achtergrond te kunnen leven en dat dit 
voor de samenleving funest kan . worden. 
Ik heb toen o.a. gewezen op de gevare~ 
die een dergelijke samenleving bedreigen. 
Maar i.k heb er onmiddellijk aan toege
voegd, dat in onze samenleving de poli
tieke partijen nog tot stand zijn geko
men rond een beginselprogram~ 

In gesprekken met anderen heb ik kun
nen constateren, dat, ondanks het afne
men van de belangstelling voor de poli
tiek en de publieke zaak, er toch nog gC:. 
noeg mensen zijn, die dit betreuren en 
het gaarne anders zouden zien. 

Men vindt deze mensen in alle rangen 
en standen, men vindt ze onder de oude
de generatie, maar evenzeer bij de jonge
ren. Wie met hen praat, kan vaststellen, 
dat ze zich bij de keuze van een politieke 
partij hebben laten en laten Ielden door 
de vraag, wat de beginselen dier partij 
zijn en niet door de vraag: Wat doet de 
partij voor mij? Dit is van grote beteke· 
nis! 

Immers zij, die zo de keuze bepalen, 
zullen de beste repres-entanten hunner 
partij zijn. En die moeten wij hebben, om
dat heel het bestaan en heel de groei 
van een partij in feite afhankelijk is van 
het aantal harer beste representanten. Ik 
herinner me nu ineens een gesprek, dat 
ik enige jaren geleden had met wijlen 
mr. Rutgers, de secretaris van de V.V;D. 
Hij merkte .toen o.m. op, dat elke partij, 
ook de V.V.D., het hebben moet van de 
mensen1. die haar in de kleinste bestuurs
lichamen vertegenwoordigen. Als zij het 
daar goed doen, zo zei hij, dan bemerkt 
men, dat bij de volgende verkiezingen on
middellijk in de vooruitgang van het 
stemmenaantal. Doen ze i\et verkeerd, 
dan bemerkt men het ook gauw genoeg. 

Maar om het goed te doen, moet men 
uit beginselen leven en handelen. En zelfs 
waneer dat leiden kan tot teleurstellin
gen voor de burgers(essen), betekent dit 
nog niet, dat men faalt, als men maar 
zorgt, dat men aan de hand vari de be
ginselen duideLijk aantoont, waarom men 
zo en niet anders mocht en kon nande
len. 

Taak van elk partiilid 
Van de vertcgenwQ9rü.igera ener partij 

r.:~.oct men dus verwachten, dat zij de be
ginselen hunner partij kennen en dat zij 
er onder: alle omstandigheden naar stre
ven overeenkomstig die beginselen te 
handelen. Maar dat. moet men ook ver
wachten van elk partij-lid. Dat nu laat 
wel eens te wensen over. 

Het komt niet zelden voor, dat iemand 
verklaart. lid te zijn van eeJl. bepaalde 
partij, doch bij een nader gesprek blijk 
geeft, het beginselprogram nauwelijks te 
kennen. Dan is er iets scheefs. 

Ik zat onlangs in een kring van partij
Ieden van een partij, die niet de mijne is. 
Met aandacht luisterde ik naar de dis
cussies over een bepaald onderwerp. 
Meer en meer werd het mij duidelijk, dat 
ongeveer al deze aanwezigen in verschil
lend opzicht niets afwisten van het be
ginselprogram hunner part;;,j. Dit werd 
op het laatst een pijnlijke situatie, die 
nog erger werd, teen een hunner, die 
kennelijk w e 1 op de hoogte was, de op
vatting van de partij ter sprake br~cht, 
waaruit bleek, dat men volkomen in 
strijd met die beginselen het betreffende 
probleem had willen oplossen. 

Maar hoe ter wereld, zal men vragen 
is het mogelijk, dat men een partij kiest, 
zonder voldoende te weten, wat die partij 
nu eigenlijk wel beoogt ? Och, dat raad
sel is niet zo heel moeilijk. Voor velen is 
een partij geen beginsel- maar een b0-
Iangenpartij. 

Zo lang zij maar opkomt voor de be
langen van de eigen groep, is men tOVI'ie
den. Zodra zij anders handelt, treedt men 
uit en zoekt men elders onderdak. Die 
verschuivende massa - en zij vormt m 
een land als bet onze een niet onaanzien
lijke groep - is een niet te on!}erochat
ten factor, want zij kán hElt poYrtieke 
beeld ingrijpend wijzigen. 

Niettemin , is het een Olil~Nltig TM'

schijnsel in het politieke bestel en b}.'jft 
het zaak te trachten ook dese heen en 
weer schuivende mMsa tot een vaatere 
keuze op te voeden. Dit behoort mede tot 
de taak van de politieke part;jen. 

Het streven van elite partij moet zïën, 
de brede of kleine groep meelopers poli
tiek wegwijs en zelfstandig te maken. 
EHce partij,· die meer stemmen haalt c!c.n 
zij leden telt, weet, dat er nog werk aan 
de winkel is. Immers: zij vindt een ar-
beidsterrein onder hen, waarvan ve~~-
mood mag ·worden, dat ze om de een of 
andere toeden nog niet tot toetred&ng kon
den of wilden besluiten. 

De oorzaken daarvan kunnen zeer uit· 
eenlopend zijn, m3;ar in de meeste geval· 
Ien zijn ze uit de weg te ruimen. Zeker 
is, dat door een juiste propas-anda heel 
wat kan wotoden bereikt. 

Die juiste propaganda bestaat m.i. 
daarin, dat men steeds. maàr wee;: aan 
de hand van het beginselprogram aan~ 
toont wat de partij beoogt, wat haar ver
tegenwoordigers in de bestuUrBlichc.men 
op grond dao.rvan verdedigen en bestrij
den en waarom soms bepaalde grccpobe
:lano;en niet altijd be!!lartigd kunnen wor
den. 

Hoewel het lang niet va.ststa.:J.t, oot de 
verschuivende massa voornamelijk be
staat uit mensen, die geeR belang:;telling 
hebben voor beginselpolitiek of uit men
sen ,die niet in staat :;;ijn de draagwijdte 
van beginselen te beseffen, is het naar 
mijn mening vaak wel zo, dat de propa
ganda van de meeste politieke partijen 

sen, op hen, die een zekere ontwikkeling 
hebben, welke boven die van de massa 
uitsteekt. 

Dit lijkt me niet juist. 

Formuleren is moeiliik 
Ik erken ten volle, dat het formnl:ollren 

van de beeinselen van een partij leer 
moeilijk is. Ik was er destijds ten nauw
ste bij betrol~ken en heb toen kunnen 
v&atotellen, dat er heel wat kcnnia van 
zaken voor vereist wordt om in eenvou
dige termen dergelijke moeilijke znken 
v&st te Iegaen, m~.nr dat neemt toch niet 
\'\"eg, do.t we ~ullen moeten sti'even naar 
ee!ll. zodanige uitdrukkingsvorm, ~at ook 
de minder ontwikkelàen nr no yeel mo
gelijk vo.n kunnon begrijpen. 

We pratea wol veel over de geringe be
la.ngstelling voor de politiek, maar de 
vra.o.g kan worden geotold of ook wij, die 
deze intercase zo graag wc.t groter :::ou
den zien, niet mede achuitlig zijn no.n het 
ontbrel~en ervan. liet is me meer da.n 
eens opgevallen, dat sprekers in <Ie ver· 
kiezingst!jd .en ook wel dca.rb;.dten, maar 
siClObt in staat zijn In bcvo.ttelijke vorm '· 
hun toehoorclei's 'mitoon te zotten waar 
het om gaat. 

Te vaak ver:;tri!.;t men &c mensen in 
e<m zwaarwichtig betoog, ill eon vloed 
va.n woorden en termen, die voor ingewij
den wellicht ecnvoudtg, maar voor de 
weinig politiek geochoolden veel en veel 
te moeilijk ::ijn. Een nnder euvel is, dat 
mElD in dergelijke bijeonkomsten de aan
wezigen te veel bezighoudt met belangen
zaken. Hoewel enerzijds begrijpelijk, om• ·· 
· dnt nu eenmaal dergelijke zaken meer 
"aanslaan", is het gevaar· ervan, dat men, 
zonder dat natuurlijk te willen, de partij 
voorstelt als een belangenpartij en zou
den de kiezers tenslotte wel eens tot 

·de instelling kunnen kome:n van: wie· 
het meeste b~dt en het meeste belooft, 
is mijn partij! 

VAN M01JBIK 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt· dringend verzocht, de 
verhuizing vap · leden nàar .een 
andere gtmleente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre· 
tarlaat der V.V.D., Koningiune
gracht 81 te 's.Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adru en 
vermelding of het lid zijn thaar) 
contributie over het lopende jaar 
ar dan niet heeft voldaan, bet be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
ckaagt 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 Parlij vc
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

;,1 

te veel is afgestemd op de denkende men- d~ 

----------------------------------------------------------------· ''. 
(Vervolg van pag. 5) 

Verder was nog de vraag aan ·de orde, 
of de wet alleen voor in Nederland ge
vestigde of werkzame ondernemingen 
moet gelden. 

Ook werd betoogd, dat prijshandhàvings
voorschriften van de leverancier ten op
zichte van zijn afnemers vrijgelaten be
horen te .. wo,rd,ell· Voo,rw werd b~pleit d.e 
minis~er. voor ~e P.ubfiekre,cl;ltelijke :ae
drijfsOJ;ganisatie in het belèid . van . de 
minister vari Economische Zaken te be-
trekken. . · 

Minister. Ziilstra 
deed concessie 

Millister Zijlstra hield in zijn knappe 
verdediging ·van het ontwerp op vrijwel 
alle punten voet bij stuk. Bij de replieken 
bleek echter, dat de meerderheid van de 
Kamer met betrekking tot de rechtsze
kerheid niet bevredigd was. 

Besloten werd toen, dat de minister 
nader overleg zou plegen met de com
missie ·Van voorbereiding. Dat beraad 
heeft lang geduurd, omdat l;let moeilijk 
bleek een geschikte oplossing te vinden. 
Tenslotte werd overeengekomen, dat er 
mogelijkheid van·bero.ep op een onafhan
kelijk rechterlijk college. tegen de beslis· 
singen van ~e minister zal komen, dat 
bij een afzonderlijke ·wet zal worden ge
regeld. Tot zo. lang zal de wet niet in 
werking treden. 

Met á7 tegen 58 stemrnen werd beslo-

ten, dat de, generieke onverbindendver
klaring voor vijf jaren zal kunnen gel
den en wil. zij gehandhaafd blijven, bij 
nadere wet zal moeten worden geregeld. 

Een amendement-Van Leeuwen om 
prijshandhavingsvoorschriften . buiten de 
regeling te houden werd na bestrijding 
door de minister ingetrokken; men zal 
afwachten, hoe de rechter hierover oor

_deelt. 
Er dre~gde een ernstig conflict over de 

.inschakeling , van de minister voor de 
P.B.O. in het kartelbeleid, waarop de 

. K.V.P_. bij Ip.Onde var! prof. Romme bleek , 
te sta~n, doch er werd vrede gesloten, 

'toen overeenstemming werd verkregen 
over een amendement, volgens hetwelk 

·bij algemene maatregel van bestuur 
'wordt bepaald over welke besluiten over-
.· leg met de P.B.O.-minister moet worden 
gepleegd. Uitdrukkelijk werd in het mid
den gelaten, o{ er een P.B.O.-minister 
zal zijn. · · 

Nadat de minister had' toegezegd, dat 
·hij volle àandacht zal schenken aan het 
opkomen van economische machtsposi
ties in de vrije beroepen, werd een des· 
betreffende socialistische motie ingetrok

·ken·. Het wetsontwerp werd zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 

De voor het gehele bedrijfsleven be--· 
·langrijke-Wet Economische Mededinging 
heeft daarmede na een la:ngdurige voor-
. bereiding in eerste aanleg haar beslag 
gekregeli. 

Y. d. 1.. 

::-----·------'-----------------------~-. <·•)l 
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Professor Oud op Flakkee 1 

"Bundel de krachten der vrijheid!" 
Socialisten missen het inzicht in de betekenis 

van de persoonlijke vrijheid 
Woensdag 2'1 maart beeft .de voorzitter van onze Partij, prof, mr. P. J. Oud, te 

Middelharms' gesproken voor een uitstekend bezette zaal in Hotel Meijer. 
Als ik een leuze zou moeten aangeven, waaronder ik mijn rede houd, aldus onze 

lijstaanvoerder in de komende verkiezingen, dan zou het deze zijn: Bundel de krach
ten der vrijheid ! 

Mr. Oud merkte daarbij op, dat deze bijeenkomst op Flakkee eigenlijk een gevolg 
was van een afspraak op· de V.V.D.-dag te Scheveningen op 17 september, Op die 
succesvolle dag stonden de afdelingen van Flakkee in het voorste gelid en toen de 
vertegenwoordigers van die afdelingen er op aandrongen, dat de voorzitter van de 
partij, ook eens op hun eiland zou komen, kon hij onder de indruk van het schitte
rende resultaat van deze wapenschouw, uiet weigeren. 

Deze avond heeft dus eigenlijk niets te maken met de verkiezingscampagne van onze 
partij, aldus mr. Oud, daarvoor zijn in verschillende centraal gelegen plaatsen, bijeen
komsten gearrangeerd. Niettemin heeft spreker hier en daar natuurlijk wel er aan 
herinnerd, dat op 13 juui de verkiezingen voor de Twee~ Kamer zullen plaats hebben. 

In dat bundelen van de krachten der 
vrijheid, zo ving mr. Oud zijn rede aan, 
hebben wij liberalen een bijzondere 
taak. 

Maar zien we eerst naar het begrip 
nijheid. In naam van de vrijheid zijn er 
soms dingen gebeurd, die de haren te 
berge doen rijzen. Tot de ergste misda
den toe. Het woord vrijheid werd ge
bruikt. omdat het zo'n goede klank heeft, 
Jnaar zij die het misbruiken, beoogden 
slavernij. Zo steekt de ondeugd zich 
graag in het kleed van de deugd. 

Wie weten wil, hoe het begrip vrijheid 
wordt misbruikt, denke aan wat er .ach
ter het ijzeren gordijn geschiedt en wat 
Hitier bedoelde, als hij beweerde te strij
ilen voor de vrijheid van Europa. 

Werkelijke vrijheid, zo drukte mr. Oud 
het uit, betrekt zich altijd op de persoon 
van de mens. De mens leeft in de. ge
meenschap en is dus gebonden aan ande
re mensen. Het gaat er nu maar om, hoe 
is de positie van de enkele mens in die 
gemeenschap, welke mogelijkheid is er 
VOOl' hem om zieh in die gemeenschap 
te ontplooien. 

Als· de nationaal-socialisten zeiden: gij 
zijt niets,., ,uw. volk is alles, d~ staan de 
liberalen daar lijnrecht tegenover. Niet 
dat wij het omdraaien en zeggen: gij zijt 
.alles. Maar onze opvatting is: het is al· 
leen goed, daar waar de vrijheid van de 
menselijke persoonlijkheid gewaarborgd 
is '_ ' __ ,_ ·-·· , .. , __ . - •. "·'- ,_ -' ·, • 

. Stelt ge u op het standpunt van de na
tionaal socialisten: ·gij :tUt niets, dan zijt 
ge ook ,bereid, zoals wel gebleken is. de 
mens ailes aan te doen, wat in uw kraam 
te pas 'kómt, .Zo zijn de dingeh te +er~ 
klaren, die'' 'in· Rusl:ritd gebeuren, zo .ook 
de dingèn; 'die in het nationaal socialisti
sche Duitsiand aan de orde van de dag 
waren. 

Gelukkig mag gezegd worden, dat ook 
de andere politieke partijen in ons land, 
even diametraal tegenover die nationaal 
socialistsche leuze staan als wij liberalen. 

Enkele aspecten van het begrip vrij
heid nader beziende; noemde mr. Oud 
in de eerste plaats de geestelijke vrij
heid. Samen hebben we in onze .gemeen
sch~p zo te leven, dat de mens .kan leven 
naar zijn geestelijke overtuiging. Deze 
waarheid . wordt zelfs nog niet algemeen 
erkend. . -
· Spr. trad dan even in een ge::;cliied~ 
kundige beschouwi~g,, waarbiJ hij memo
reerde, hoe ons land zo goed ·een roomse 
als een_ calvinistische tirannie had ge
kend, en hoe in de republiek een 1iber
tijnse rlchting onder de regenten was op
gekomen. die stond op het standpunt der 
verdraagzaamheid. 

Dàt "'as liberalisme in de goede zin des 
woo'rds. Dat liberalisme spruit voort' uit' 
wat. wij tegenwoordig noemen de reeMen 
van de mëDs. · 

Rechten van de mens; 
Zonder overheidsgedachte zou er geen 

vrijheid mogelijk zijn, maar het is dan 
eok de taak van de overheid, dat de 
mens ook tegenover haar zijn rechten 
heeft. 

Internationaal zijn we de rechten van 
de mens na de oorlog gaan vast leggen .. 
Wij in Nederland mogen er· trots op· zijn, 
tlat het de liberaal Thorbecke is geweest, 
die deze rèchten reèds in de grondwet 
van 1848 wist vast te leggen. De algeme
ne vergadering van de Verenigde. Naties 
heeft in een verklaring het begrip rech
ten van de mens geformuleerd. 

De aangesloten landen, die de tirannie 
van het nationaal socialisme en 't fascis
me hadden neergeslagen, hebben de ver
klaring als richtsnoer voor hun politiek 
aanvaard. Het is na 1945 wel wat anders 
gelopen, dan we het in het begin hadden 
gedacht, in het Westen zijn we min of 
meer gedrongen in een verdedigende 
positie voor de rechten van de mens, 
tegenover staten, dil;! van de vrijheid een 
ander begrip heboen dan wij. 

De verklaring van de V.N. was nog 
iets meer dan een beginselverklaring. In 
Europa hebben we getracht iets verder 

te gaan, van 1949 . dateert de Raad van 
Europa, het begin van een Europees par~ 
lement. Daar heeft men zich bereid ver
klaard, zich te stellen onder het verdrag 
van Rome, waarin het beginsel is vast
gelegd. 

Spr. ontwikkelde dan zijn grief tegen 
de Nederlandse regering, die nagelaten 
heeft het individuele klacht-recht bij de 
internationale rechter, te heraanvaarden. 
Ze oordeelt dat niet nodig. Als men er 
zo van overtuigd is, dat die erkenning 
overbodg is, dan had men haar ook ge
rust kunnen aanvaarden. Dat ze haar 
niet-aanvaarding van het internationale 
klachtrecht verdedigde met de mogelijk
heid van ongegronde klachten, overtuigt 
spr. niet van het juiste van de regerings
opvatting. De liberale fractie heeft ge
tracht de regering tot die aanvaarding 
te bewegen. 

Nog geen jaar, nadat ze dit geweigerd 
hag als overbodig, speelde zich het be
kende geval met de crematie af. Er zijn 
mensen, die bezwaren he))ben tegen deze 
crematie. De liberalen willen aan de 
overtuiging van deze mensen niets te 
kort doen. 

Doch andere· Nederlanders wensen, dat 
hun 'stoffelijk overschot verbrand zal 
worden. Het is juist het liberale beginsel, 
dat aan hen die voorstanders van be
graven zijn en aan hen, die de crematie 
voorstaan, gelijke rechten geven, Dez~ ge
dachte 'is.-in· volkemen· overeenstemmin~· 
met het verdrag van· Rome;., 

Ma<U" de wet geeft dez~ gelijkstelljng 
niet.. Thans kan de regeripg het oprich· 
ten .van een orematorium verbieden .. als 
daar, .. waar -men dit wil, . mensen. wonen, 
die bezwaren hebbep, tegen crematie. 

AIS men dit zelfde deed ten opzichte 
van de kerkbouw, zo heeft spr. tot de 
minister van Binnenlandse Zaken ge
zegd, en de· R.K. zouden een kerk willen 
stichten ergens in eert buurt waar aan
hangers ·van ds. Zandt wonen, die het 
Rooms Katholicisme zien als "paapse af
goderij", dan zou er in zo'n buurt geen 
R.K. kerk kunnen verrijzen ;Wat zou er 
dan een storm in ons land opgaan! 

Waarom liet de P.v.d.A. 
verstek gaan? 

Toen de zaak in de Tweede Kamer aan 
de orde was, stond de V.V.D.-fractie ge
heel alleen. Er. was alleerr wat steun van 
de communisten, maar dit is . steun. va:n 
mensen, die in andere landen ' vrijheid 
aan banden leggen. 

Het ergste was wel, dat de V.V.D. in 
deze geen steun kreeg van de P.v.d.A. 
Waarom heeft deze de V.V.D. in de steek 
g~laten? Omdat ze bezeten is van de ge
dachte ~an de doorbraak. 

Tegen die doorbraakgedachte w op 
zich zelf geen bezwaar. Ook de liberalen 
he:bben de i.dee dat er in hun partij 
plaats is voor iedereen. die er aan wil 
meewerken de doelstellingen van de V.V. 
D. te realiseren. Doch zij denken er niet 
aan ook maar op één punt het inet hun 
beginselèn op een accoord te gooien om 
mensen uit andere kring aan te trekken. 
In haar verlangen om te groeien in de 
breedte heeft de P.v.d.A. vergeten, dat 
het belangrijker is dat een partij groeit 
in de diepte. 

Ook bij de komende verkiezingen zul
len we trachten, aldus de lijstaanvoerder 
van de V.V.D., dat het volk duidelijk te 
maken. Er zijn er velen, die haar hou
ding in deze verwijten aan de P.v.d.A., 
die hier zich om de geestelijke vrijheid 
niet bekommerde. 

Maar wij vragen niet alleen de geeste
lijke vrijheid. Het begrip vrijheid is veel 
ruimer. Er is immers een sterk verband 
tussen stoffelijke welvaart en geestelij
ke vrijheid. Tussen bezit en vrijheid ligt 
een sterke band. Het verschil in bezit 
kan een groot verschil in vrijheid geven. 
Thorbecke heeft dat al duidelijk gezegd. 
Onze partij noemt zich een volkspartij, 
dat wil zeggen een partij, die het hele 
volk wil bestrijken. Dit in tegenstelling 
tot een klassepartij. 

Wat kunnen wij nu doen om het ve~~o 
schil in vrijheid op te heffen? 

Men kan door een einde te maken aan 
alle particuliere bezit het verschil tus
sen hen, die bezitten en hen, die niet 
bezitten, opheffen. Maar men kan ook 
de bezitsvorming bevorderen in de groep 
van de niet-bezitters. Er is dus in het ene 
geval de weg van het socialisme en aan 
de andere kant die van de bevordering 
van het particulier bezit. 

Natuurlijk dient er dadelijk bij gezegd 
te worden, dat de tegenstelling niet zo 
eenvoudig en niet zo scherp geformu-
leerd is. · 

Maar het is zo, dat bij de socialist al
tijd de nadruk ligt op het collectieve be
zit, met in het verschiet. wat hij sociali
satie, noemt. Spreekt men ook niet van 
koude socialisatie door progressieve be
lastingheffing? 

De liberaal daarentegen wil de nadruk 
leggen op het bevorderen van het parti
culier bezit; aan de andere zijde komt 
men steeds weer met maatregelen, die 
een collectieve strekking hebben. 

Het • verschil werkt OP alle terreinen 
door. Spr. verdiepte zich hier in de kwes
tie van de algemene ouderdomsvoorzie
ning en merkte daarbij op, dat de jaren
lange strijd tussen verzekering en staats
pensioen nu tot 'n toenadering heeft ge
leid. De V.V.D. heeft zich verenigd met 
het beginsel van de wet om aan het 
"oud en arm" een einde te helpen ma
ken. 

Hier hebben we te doen met een col
lectieve maatregel, waartegen we geen 
bezwaar willen in brengen. Het moeilij
ke punt bij dit wetsvoorstel was de aan
passing. Spr. zette uitvoerig zijn stand
punt uiteen en legde nadruk op de te
genstelling, die er ten opzichte van die 
aanpassing is tussen hem en minister 
Suurhoff, wie hij verweet de zaak te col
lectivistisch te zien en geen oog te heb
hen voor de rechten van de individuele 
mens. 

Verkeerde huurpolitiek · 
Is het verschil tussen V.V.D. en socia

listen Ol> het terrein van de woningnood 
anders? Het grote bezwaar der liberalen 
is de huurpolitiek der regering. De huis
eigenaren zijn van die politiek de dupe 
geworden. Hier ziet men weer de onvol
doende waardering voor het particuliere 
bezit. De socialisten zouden gaarne het 
woningbezit socialiseren, Er is een groot 

. verschil blijven bestaan tussen oude en 
nieuwe huren. Met alle schadelijke ge

. volgen .. van dien. Een rationele :woning
~ distributie is daardoor tegengehouden .. 

Het merkwaardigste is wel, 'dat de so
cialist, wartneer hij ziet, dat zijn dirigis
tische woningpolitiek heeft gefaal!i, niet 

' zegt: nu zullen we een proef met de vrij" 
· beid nemen; 
· In hun houding tegenover de mid
denstand ziet men weer, dat de socia
·listen het inzicht missen in de beteke
nis van de persoonlijke vrijheid. Spre
ker herinnerde verder aan de houding 
der socialisten in 1917 toen de land. 
arbeiderswet aan de orde was. Aan alle 
kanten uitten de socialisten toen de 
vrees, dat er kleine kapitalisten zouden 
worden gekweekt. 

Het zelfde zien we nu weer bij het 
vraagstuk van het geven van een aan
delenbezit in de bedrijven van de ar
beiders. Waarom stuit een suggestie 
van de liberale voorzitter van de K.v.K. 
te Rotterdam, mr. Van der Mandele, op 

·zoveel tegenstand bij de socialisten? 
Vrij baan voor de vrije mens! Dat is 

de leuze der vrijheid. Vandaar de hou
ding der liberalen tegenover het onder
wijs. Zij zeggen niet alleen, dat men on
recht doet aan de jonge man of vrouw, 
die krachtens ·zijn of haar bekwaam
heden geschikt is voor verder onder
Wijs, dat men hem of haar dat ont
houdt, dodh ook een samenleving; die 
om zich te bandhaven alle krachten no
dig heeft, dwaas doet door niet alle 
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bekwaamheden hun kans te geven. 
Men denke aan het optreden van me

vrouw Fortani'er-De· Wit in deze ma
terie. 

In mijn korte rede, aldus mr. Oud, 
heb ik getracht de aspecten van het be
grip "vrijheid" te belichten en er naar 
gestreefd de krachten, die de vrijheid 
willen, te ,.bundelen. Dat is onze historisch 
liberale taak, di'e we hebben overgekre
gen van de velen voor ons, die het zelf
de heblben gewild. 

Nu staan we dan voor de verkiezin
zingen. Daarvan wil spr. niet veel meer 
zeggen dan er op 17 september van is 
gezegd. Met groot vertrouwen gaan de 
liberalen de stembusstrijd tegemoet. Het 
liberalisme is weer in sterk opgaande 
lijn. In de kring der liberalen . heerst 
het ongeschokte vertrouwen. dat die 
stijgende lijn zich zal voortzetten. Dat 
is van grote betekenis voor een partij. 
Heeft dr. Drees het ook niet zo gezien, 
toen hij op de jubileumdag van de P.v.d. 
A. de vrees uitsprak, dat het succes van 
die partij van 1952 zich niet zou herhalen! 

Tegenstellingen P.v.d.A.-K.V.P. 
De P.v,d.A, en de K.V.P. staan bijzon

der strijdlustig tegenover elkaar. Zoals 
de heer Burger het stelde, zal het gaan 
tussen Romroe en Drees. Mr. Burger 
stelt het zo om zijn onrust weg te pra
ten. Zijn vrees onder meer voor vooruit
gang van de V.V.D. 

Het is een wonderlijke positie in de 
Nederlandse regering. De regering be
rust op de samenwerking tussen de bei
de grote partijen. Maar Romroe zal niets 
liever zien dan dat de P.v.d:A. de klap
pen krijgt en de P.v.d.A. gunt die aan 
de KV.P. van harte. Welnu wat kan de 
kiezer beter doen dan te stemmen op 
de V.V.D,, Dan immers doet hij drie 
partijen tegelijk een groot pleizier, de 
K.V.P. die de P.v.A. een wansucces gunt, 
de P.v.d.A. die in de zelfde houding staat 
tegenover Romme. Maar bovenal doet hij 
de V. V.D. dan een genoegen, haar stem
mental zal zien stijgen. 

Vragen 
Er werden enige schriftelijke vragen 

ingediend. Prof. Oud had in zijn ant
woord gelegenheid. nog eens nadrukke· 
lijk uiteen te zetten hoe de houding der 
liberalen was geweest bij de behande
ling van de ouderdomsvoorziening. Hij 
heeft verder betoogd, waarom hij tegen
stander is van een uniforme loonronde, 
waarom hij bezwaren heeft tegen onze 
belastingpolitiek èn die zou willen wij~ 
zigen ten voordele van hen, die zelf door 
kapitaalvorming voor de oude dag heb
ben .gezorgd en die nu in het nadeel zijn 

- bij ben, die pensioen of uitkering uit 
verzekering krijgen. Inzake het proces 
Jungschläger verdedigde hij de houding, 
die de liberale fractie heeft aangeno
men, waarbij .hij als zijn overtuiging uit
sprak dat de regering had gedaan. wat 
ze kon in deze zaak. 

Waaróm zijn fractie heeft gestemd 
voor de souvereiniteitsoverdracht, be
sprak hij, om ten slotte de grieven der 
liberalen tegen het beleid inzake ·de ra
diozendtijd te herhalen. 

Professor Kraneburg zeide het zo vóór 
hij socialist was: "het is of men een fijn 
instrument met een slagersbijl in vier 
stukken heeft gehakt! 

D'e voorzitter, de heer K. J. Kaptein, 
heeft de spreker hartelijk dank gebracht 
voor zijn komst naar het eiland. 

Alle dorpen van het eiland waren ter 
vergadering vertegenwoordigd door een 
of meer partijgenoten. Onder de aan
wezigen bevond zich ook het meisje Jan
nie Roon uit Dirksland, die op 17 sep
tember te Scheveningen de vlag aan het 
bestuur heeft . aangeboden. 

"Bundel de krachten der vrijheid" 
Prof. Mr. P. /. Oud tijdens zijn grote 
politie~e rede voor e.en stampvoile zqal 
van Hotel Meijer te Middelhmr-J• 
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• BESCH RIJVI NGS BRIEF 
voor de 

IAARLIIKSE ALGEMENE VERGADERING 
te houden op VRIJDAG 13 en ZATERDAG 14 aprll1956 in "Bellevue" te Amsterdam (Ingang Leldsekade) 

De vergadering .zal beginnen op: 
VRIJDAGAVOND te 8 uur; 
ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 1 3 april des avonds 8 u~r 

OPENBARE VERGADERING 
L 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. Golflengte 402 meter. 
In verband met deze uitzending wordt men verzocht te 8 uur precies in de 
zaal aanwezig te zijn. 

2. Herdenking van wijlen . mr. J. Rutgers. 
3. Begroeting van de buitenlandse gasten. 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
'- Verslag van de Commissie voor· de Notulen van de Buitengewone. Alge

mene Vergadering van 14 januari 1956 te Amsterdam. 
5. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering van 13 en 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

14 april 1956. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de penningmeester. 
Verslag van de Commissie van Voorlichting over de Rekening en Verant
woording van de penningmeester over het jaar 1955. · 
Benoeming van een Commissie van drie leden ter voorlichting van de 
Algemene Vergadering bij de behandeling van de ltekening en Vérant
woording van de penningmeester over het jaar 1956. 
Voorstel van het Hoofdbestuur om artikel .31 van. het Huishoudelijk 
:Reglement van de Partij als volgt te Wijzigen:, 

~~: ... 
1. De minimum contributie: bedraagt ! '10;- per jaar;· " · 

·Voor gezinsleden en adspirantl~eJl·:bedraagt .de minimum-contribUtie 
! 5.-. .. . 

2. Het ·Bestuur ener· afdeling, als·mèdè het ·Hoofdbestuur vèrleent gehele of 
· gedeeltelijke vrijstelling 'Van • 9QJltrib.Ûtie, indien . het. lid .8Chrifte1ljk te 
k~nen geeft, dat het betalen van· "·!l!t Volle contributie voor hêiü: te 
bezwaarlijk is; · · '·'' ' . 'f""' 

Toelichting: 
Het Hoofdbestuur is van mening, dat de Partij de jaarlijkse onkosten uit 
de opbrengst der contributie moet kunnen· dekken, en daarnàast een 
reserve moet kunnen 'kweken voor de bijzondere .uitgaven in verkiezings
jaren. Dit valt slechts te bereiken, indien de contributie wordt verdubbeld. 

Conradi, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet ln een vacature 1a het 
Dagelijks Bestuur worden voorzien. ' 
Als enig candidate is gesteld: 
Me~rouw E. A. J. Scheltema-Conradi door de afdelingen Alblasserdam, 
Haarlem en Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeenkomstig 
art. 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming geschieden. 

16. Benoeming van vijf leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn 
de heren: 

B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo, 
A. Caljé te Alblasserdam, 
Ir. A. J. Engel te Velp, 
J. Krooshof te Deventer, ea 
Ir. A. Voet te Groningen, 

die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 

Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur zijn: 
B. Doedes Breuning ten Cate te Almelo (aftredend), door de afdelingea 

Alblasserdam, Enschede en Wieringermeer; 
A. Caljé te Alblasserdam (aftredend), door de afdelingea Alblasserdam ea 

Wieringermeer; 
Ir. A. J. Engel te Velp (áftredend), door de afdelingea Alblasserdam ea 

Wieringermeer; 
J. Krooshof te Deventer (aftredend), door de afdelingen Alblasserdam ea 

Wieringermeer; o 

A. Nawijn te Olst, door de afdelingen Almelo en Enschede; 
Ir. A. Voet te Groningen (aftredend), door de afdelingea Alblasserdam, 

Groningen en Wieringermeer. 
17. Vaststelling van het Verkiezingsmanifest. 

18. 

Toelichting: 
Het ontwerp-Verkiezingsmanifest is door het Hoofdbestuur na ampele 
overweging vastgesteld. De Afdelingen en C~ntrales kunnen uiterlijk 
binnen twee weken na ontvangst van de Beschrijvingsbrief bij de secretari• 
schriftelijk wijzigingsvoorstellen, vergezeld van een schriftelijke toelichtiD& 
indienen en nadere opmerkingen Inzenden. · · 
Het zal het Hoofdbestuur aangenaam zijn, Indien men zich bij het Jo
dienen van wijzigingsvoorstellen (amendementen) wil beperken tot poli
tieke hoofdlijnen, die men hetzij in het manifest wil wijzigen, hetzij aan het 
manifést wil toevoegen of uit het manifest schrappen.· Het Hoofdbestuur 
is toch van mening, dat eea ,Verkiezingsmanifest m kort mogelijk 
gehouden moet worden, alleen hoofdpunten dient te beva.tten ea m mia 
mogelijk in details moet treden. 

Zaterdag 14 april des middags 2 uur 
0 P E N B.A R E . V E R GA D E R I N G 

Bespreking van het beleid van de Kamerfracties. 
Het· verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van afdelingen, die bij cllt 
punt speciale onderwerpen ter sprake willen brengen,. hiervan vóór 

-= 
= --
--
= = = 
= --
---------------------------------
---------------------------------------------------Daartegenover is het Hoofdbestuur van oordeel,. dat eenvoudige kennis

geving door een lid, c.q; gezins- of adspirantlid aan het Afdelings- of 
Hoofdbestuur, dat het zich niet in staat acht de volle contributie te 
betalen, voldoende moet zijn, om dispensatie van deze bepaling te· ver
krijgen. 

7 april a.s. mededeling doen aan het Algemeen Secretariaat, mdat de ., _ 
Kamerleden de gelegenheid hebben zich hierop voor te bereiden. · : 

11. 
12. 

13. 

14. 

Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
Bespreking van het beleid van de redactie van "Vrijheid en Democratie". 

Toelichting: 
Dit punt is op de agenda geplaatst op -voorstel van cle afdeling Hilversum, 
die het als volgt heeft toegelicht: 
"Aangezien .,Vrijheid en Democratie" beschouwd wordt als het Partij
orgaan van de V.V.D. is. de afdeling Hilversum van mening, dat het prin
cipieel noodzakelijk is dat ,naast bespreking van het beleid van de Kamer
fracties, het. opk mogelijk moet zijn dat de Algemene Vergadering haar 
oordeel kan uitspreken over het door de redactie gevoerde beleid. Behalve 
erkenning van dit "recht" van de Algemene.Vergadering, wenst de afdeling 
ook een enkele practische opmerking te maken over dit agendapunt". 
Rondvraag. 
Afgevaardigden van afdelingen,· die bij dit punt het woord wensen te 
voeren, dienen hiervan vóór 7 april a.s. schriftelijk mededeling tè doen 
aan het Algemeen Secretariaat, onder opgave van het ter sprake te 
brengen onderwerp. 

De redactie van ons weekblad zal het op prijs stellen; indien de 
afgevaardigdèn van afdelingen, die bij punt 12 (bespreking van het beleid 
van de redactie) het woord willen voeren. hiervan tijdig vóór de 
Algemene Vergadering schriftelijk mededellng doen aan het Algemeen 
Secretariaat,. onder opgave van het ter sprake te brengen onderwerp. 

Zaterdag 1 4 april des morgens 1 0 uur 
OPENBARE VERGADERING 

Benoeming van een penningmeester. 
Wegens periodieke aftreding van de heer S. J. van den Bergh te Wasse
naar, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van het 
penningmeesterschap worden voorzien. 
Als enig candidaat is gesteld: 
S. J. van den Bergh te Wassenaar door de afdeliJlgen Alblasserdam en 
Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken, zal deze benoeming overeenkomstig 
art. 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming geschieden. 

15. Benoeming van een lid van het Dagelijks Bestuur. 
Wegens periodieke aftreding van Mevrouw mr. m. A. 1. Scheltema--

19. Sluiting door de voorzitter. : 
Het Hoofdbestuur van de V.V .D.: 
P. J. Oud, voorzitter. 
D. W. DETTMEIJER, algemeen secretari•. 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN. 
In samenwerking met de afdeling A.m.sterdam wordt aan de leden \"&11 de V.V.D., die 
de Algemene Vergadering bezoeken, na afloop van de vergadering op vrijdaga'l'ond 
13 april een gezellig> samenzijn in "Bellevue" aangeboden. 
Aangezien het. mede in verband met het bloembollenseizoen. bijzonder moeilijk la te 
Amsterdam logies te bespreken, zal de afdeling Amsterdam trachten zoveel mogelijk 
af.gevaardig·den en leden bij de leden in A.m.sterdam onder te brengen. 
Opgaven dienen vóór 1 april a.s. te worden gedaan bij de heer H. :S. L. Vonhoff, Adm. 
de Ruyterweg 277 te Amsterdam-West II, telefoon K 20/80495. 
De vergadering op zaterdag zal op een daartoe geschikt tijdstip worden geechorllt, 
teneinde de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de lunch te gebruiken. Er beetaa.t • 
gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschappelijke koffiemaaltijd tegen de prij& 
van f 3.- per persoon, in "Bellevue" te Amsterdam. 
Indien men hieraan wenst deel te nemen, moet men zich uiterlijk 9 april a.s. bU het 
Algemeen Secretariaat opgeven. 
Een aanmeldingsformulier voor deelneming aan de koffiemaaltijd treft u hieronder aan. 
De aandacht \"&n de afdelingoen wordt gevestig>d op arbikel 40. lid 3 en 4 van het 

· Huishoudeljjk Reglement. waarin wordt bepaald, dat op de Algemene Vergadering 
· der Partij geen stemrecht kan worden uitgeoefend door afgevaardigden of hun plaata

vervangers van afdelingen; die niet. hebben voldaan aan de reglementaire verplichti.Jl• 
g>en tot contributie-afdracht aan het Hoofdbestuur, opgave van het aantal leden der 
afdeling en toezending van. een exemplaar van de rekening en verantwoord.in8' van de 
penningmeester der afdeling-aan de secretaris der Partij in het kalenderjaar vooraf-

. gaande- aan dat. waarin de vergadering gehouden wordt. 
De betrokken afdelingen worden in een begoeleidend schrij\"en uitgenodigd desa 
verplichtingen alsnog vóór de aanvang der vergadering na te komen. 
De bepaling vindt geen toepassing, indien de betrokken afdeling voor het aanzuive
ren van de achterstand een regeling met het Hoofdbestuur heeft getroffen. regelrnatiC 
de afspra.ken na.koont. en de achterstand voor tenminste de helft heeft afbetaald. 

Vóór 9 april 1956 inzenden aan het Algemeen Secretariaat van de 
.V.V;D., Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage. 

Ondergetekende; ........ ·--·-····················--··------·-·-

Adres: · ............................ __,. .• - ................ --·--·------

Woonplaats: ......... ; ....... - .. - ........................................................................... _ .. 
zal tijdens de Algemene ·.vergadering op 14. aptil 19H te Amstenlam. 
ln .,Bellevue" deelnemen aan de gemeenschappelijke koffiemaaltijd 
ad I a.- per persoon. 

Hallcltekenlug: 

--------·-·---

------
-----
------------
------------------------------------------------• 
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VRimEID EN DEMOCRATm 

De Vereniging van Staten en Raadsleden van de. V.V.D. besprak het probleem: 

Vrije tijd als maatschappelijk euvel 
Jl erhelderend debat over een actuele kwestie 

Het te Utrecht gehouden congres van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de V.V.D. werd op zondagochtend 11 maart ht het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen voortgezet met een inleiding van de heer J. J. van Mechelen uit 
Amsterdam, correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant, over "Vrije tijd als 
maatschappelijk euvel". 

Nadat de voorzitter, de heer D. W. Dettmeijer, de toehoor1lers - onder wie de 
vrouwelijke Kamerleden Fortanier-de Wit en Stoffels-van Haaften - had welkom 
geheten, was het woord aan de inleider. 

In zijn vlotte causerie wees de heer Van Mechelen er op, dat de historische ont
wikkeling van het vrijetijdsprobleem begint bij het onf!!ltaan vàn de arbeid!l'beweging. 
De materiële omstandigheden waren toen voor de grote mas~ ongunstig en de 
arbeidsdag was lang. 

Niettemin bestond er ook in dat tijdsbestek aandacht voor uitingen van het per
soonlijk leven. Vooral de beleving van vold~ning in de ambachtelijke prestatie, zoals 
van de smid en de schrijnwerker, werd hoog aangeslagen. 

Niet alleen de beperking van de ar
beidsduur, maar ook de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek hebben in
vloed op het ontstaan van het probleem 
uitgeoefend. De geestelijke bevrediging, 
uitgaande van de persoonlijke arbeids· 
prestatie, ging teloor, de mens raakte los 
van de gemeenschap. De sociale vooruit
gang deed gelijktijdig een fysiek en 
geestelijke vacuum ontstaan. 

Wat kan daartegenover worden ge
steld? 

Bepaalde commerciële strevingen zijn 
daartegenover gesteld, b.v. de film - de 
droomfabriek. Deze heeft echter het ma" 
teriële boven het geestelijke geplaatst. 
Genot werd levensdoel de zelfwerk
zaamheid werd gedood. Vrije tijd kreeg 
de betekenis van ledige tijd. 

Opmerkelijk is, dat het theaterbezoek 
nauwelijks is gestegen, terwijl juist goe
de toneelvoorstellingen tot zelfwerk
zaamheid opwekken. Radio en televisie 
vertonen dezelfde uitwerking als de film 
- het individu laat met zich schuiven 
·en is volkomen passief. 

.,Ledigheid is des duivels oorkussen", 
zoals spreker met enkele voorbeelden 
aantoonde. Kijken is gemakkelijker dan 
doen ! Bij de vijfdaagse werkweek zal dit 
probleem nog klemmender worden. 

Men denke . ook eens aan de functie 
van de dans in de maatschappij. Bete
kent zij levensstijl ? Neen, zij is een mid
del om energie af te leiden. 

Deze passiviteit van de massa wordt 
mentaal geheel aanvaard. Terecht vindt 
Crossby dit een gevaar voor de demo• 
cratie. Zelfwerkzaamheid en persoonlij· 
ke verantwoordelijkheid moeten dan oott 
worden aangemoedigd. Tijdsverdrijf is 
heel wat anders dan nuttige tijdsbeste
ding. Deze moet een verantwoorde in
houd hebben. 

De jeugd is wel ontvankelijk, maar 
verkeert in een milieu, dat geen enkele 
waardering voor het betere toont, veel• 
eer er de spot niee drijft. Er zal één 
generatie moeten worden overbrugd en 
daarbij ligt een taak voor het onderwijs 
en de volksvoorlichting. 

Vrije tijd mag geen de democratie 
ondermijnend euvel worden. Nuttige 
aanwending in het belang van de per
soonlijkheidsvorming sta voorop. Bij de 
vijfdaagse werl(,week zal men twee vrije 
dagen zinvol moeten vullen. Men hoede 
zich voor een ledige zondag! (applaus.) 

Wat anderen ervan 
dachten 

De heer H. Hali (Ede) betoogde, dat 
het probleem een gevolg is van de in
dustriële ontwikkeling. Men mist daar~ 
door een geestelijke drainage van het 
arbeidsleven zoals in de middeleeuwen. 
Zie de prod~kten van kennen en kunnen 
o.a. in het Openluchtmuseum bij Arn
kem! • 

De heer mr. G. A. W. C. baron van 
Hemert tot Dingshof, burgemeester van 
Maarn, merkte op, dat er niet alleen 
sprake is van een probleem voor de 
grote massa, maar ook voor de intellei
tuelen: Wat doen die na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd? 
Men heeft soms meer moeite met een 
gepensioneerde generaal dan met een 
oude arbeider, die het niet alleen in zijn 
tuintje of in een karweitje, maar zelfs 
in geestelijke ontspanning zoekt ! Zo telt 

de Vereniging voor Weer- en Sterren
kunde 1200 arbeiders op de 1500 leden. 

Mevrouw E. van Duyl-Kimmel (Am· 
sterdam) meent, dat men niet te veel in 
denigrerende zin moet spreken over 
film en theater. Laat men het middel 
veredelen. Ook degenen, die het druk 
hebben, doen wel verkeerde dingen. Men 
moet bij de vrije tijdsbesteding niet te 

. veel willen leiden, 'doch het individu 
wat vrijheid laten. 

De heer drs. P. J. Hooftman (Gouda) 
meende, dat de inleider wel wat pessi-

,_mistisch was. Er is wel degelijk sprake 
van karaktervorming bij het onderwijs 
en ook het bedrijfsleven doet veel voor 
de ontspanning en ontwikkeling van zijn 
arbeiders. Men moet de vrije tijdsbeste· 
ding aan de mensen zelf overlaten. 

De heer jhr. I. L. van den Bergh van 
Heemstede {'s-Gravenhage), lid van de 
Sportcommissie, was het eens met de 
vervlakkende werking van de film. Uit 
ervaring is hem bekend, dat vele grote 
ondernemingen veel doen voor hun per• 
sonèel. Dé- grote leemte ligt bij het on
derwijs, dat te veel is gespecialiseerd en 
daardoor te weinig aandacht schenkt 
aan de persoonlijkheidsvorming. Het ge
meenschapsgevoel moet wordèn ontwik· 
keld. · · 

De heer ir. J. D. M. Ba.rdet (Utrecht) 
onderschreef, dat betere woontoestanden 
nodig zijn; door ruimtegebrek worden 
vele kinderen de straat opgedreven. 

De heer mr. F. P011heble (Leiden) 
wees er op, dat de P.v.d.A. naar· geleide 
vrijetijdsbesteding streeft, wat ongewenst 
is. De invloed van de school kan belang
rijk zijn. Ook de bezitsvorming moet 
~rden aangemoedigd. In Amerika vin
den tallozen nuttig werk in karweitjes 
in eigen huis. 

De heer W. J. de Bruyne (Amsterdam} 
constateerde vervlakking bij het .onder
wijs, waardoor de leerlingen in hun 
mensworden belemmerd worden. Vooral 

Kan dat allemaal in de vrije tijd? De 
inleiders mr. Wijsenbeek en Van Meche· 
Jen in gesprek met de onder-voorzitter 
van de Vereniging van Staten· en Raads· 
leden van de V.V.D., mr. Siehers. 

de uitblinkers blijven aan zich zelf 
overgeleverd. 

Mej. M. Hardeman ('s-Gravenhage) 
maakte . bezwaar tegen de kritiek op de 
ontworteling van de Haagse schooljeugd. 
Deze lijkt erger dan zij in werkelijkheid 
is. Niet de school, maar de ouders heb
ben een primaire taak. 

De heer M. D. Scheer (Heemstede) 
heeft de ervaring dat vele gepensioneer
den zich nuttig kunnen maken in maat
schappelijk werk. Wat denkt de inleider 
van de managersziekte? 

De heer M. Visser (Arnhem) was even· 
eens van oordeel, dat de inleider de toe• 
stand te pessimistisch beschouwt. Er 
wordt door allerlei organisaties en in· 
stellingen reeds veel gedaan. Men moet 
de vrije tijd niet slijten, maar nuttig ge
bruiken. Jeugd- en sportorganisaties 
dragen daartoe bij. 

De voorzitter zeide te betwijfelen, of 
het onderwijs wel zoveel bijdraagt tot de 
karaktervorming. Er is een gemis aaQ 

Mevr. Stoffels-van Haaften (links), mr. 
Mens Fiers Smeding (Den Haag) en 
Mevrouw Wijsmuller (Amsterdam) luis· 
teren in de vrije tijd van de conferentie 
over vrije·tijdsbesteding van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden van de 
V.V.D. naar Mej. mr. ten Broed:e Hoekstra 
(Den Haag). 

public spirit. Men moet de aandacht det 
ouderen vestigen op de betekenis van een 
second job. 

Repliek van de heer 
Van Mechelen 

De heer Van Mechelen erkende, dat de 
ervaring uit de middeleeuwen ons wat 
kan leren. Gepensioneerden moeten zich 
heroriënteren. De woonmoeilijkheden vor
men inderdaad een beletsel 

Spr. heeft zeker niet de film, waar
mede hij , goed bekend is, in een ongun. 
stig daglicht willen stellen, maar werke
lijk goede films worden bijna niet ver. 
huurd en vormen dus een verliespost. 
Door het vertonen van hetgeen het pu· 
bliek gaarne ziet - en dat moeten ver
huurkantoren en bioscopen wel doen om 
te kunnen bestaan - wordt de smaak 
verder bedorven. 

Het gezin kan een goede invloed uit
oefenen, als daar een harmonische sfeer 
heerst. De school moet men niet een ta 
grote taak toebedelen, wel is een wissel
werking tussen school, gezin en vereni
gingsleven nodig. Inderdaad kan er een 
gunstige werking uitgaan van de onder
neming, mits deze haar activiteiten ge-· 
heel belangeloos verricht en de vrijheid 
van de arbeiders niet aantast. 

Arbeidsvreugde te herwinnen is hoofd
zaak en daarom is geleide vrijetijdsbeste
ding in strijd met de geestelijke vrijheid. 

Men moet er objectief tegenover kunnen 
staan en niet politieke bijbedoelingen 
koesteren. Het intelligentiekader is niet 
groter dan 5%, daarnaast is wellicht c.a. 
-!5% vatbaar voor vrijetijdsbesteding. De 
sliblaag neemt echter toe en dat is wat 
spr. ver?ntrust. 

De voorzitter dankte de heer Van 
Mechelen voor zijn met applaus beloonde 
rede, welke verhelderend heeft gewerkt. 
Zij was een prima voorbeeld van nuttige 
vrijetijdsbesteding ! 

Hierna werd gepauzeerd voor de lunch. 

(Wordt vervolgd) 

'AGENDA l 
Zaterdag 31 maart, om 2 uur ver

gadering van de Centrale Leeu
warden, in hotel ,.De Klandery". 

Donderdag 5 april, openbare bij
eenkomst van de afdeling Zeist 
in de grote toneelzaal van ,.Figi". 
Spreker mr. dr. C. Berkhouwer. 
Voorts optreden van het politiek 
cabaret. 

Donderdag 5 april, studiebijeen
komst in restaurant Suisse, Here
straat te Groningen om 19.30 uur. 
Spr. de heer H. Waalkens, bur
gemeester van Vlagtwedde over: 
.,Problemen in Z.O. Groningen". 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 april 
Jaarlijkse Algemene Vergadering, 
Bellevue te Amsterdam. 

Woensdag 25 april, Middenstands
congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconte
rentie te 's-Gravenhage. 

Maandag 14 mei. Openbare verga
dering te Schagen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

Woensdag 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te Amsterdam.-

'-=======~ 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
·Afdeling Bussum toont 
verheugende activiteit 

Een dezer dagen hield de afdeling Bus
sum haar jaarvergadering, die de belang
stelling mocht genieten van een uitzon
derlijk groot aantal leden. In een vlot 
tempo en op een plezierige wijze werden 
alierlei huishoudelijke zaken afgewikkeld. 

In het bestuur ontstond een vacature 
als gevolg van het feit, dat de vice-voor
zitter, de heer A. Niessink, zich op me
disch advies niet herkiesbaar kon stel
len. De voorzitter maakte zich tot tolk 
der vergadering door uiting te geven aan 
een grote teleurstelling en door tevens 
de heer Niessink in hartelijke bew"oordin
gen te bedanken voor hetgeen hij voor 
de partij in het algemeen en voor de af
deling in het bijzonder gedurende vele 
jaren heeft gedaan. Gelukkig kan het 
scheidende bestuurslid de leiding van de 
v-erkiezingscommissie blijven houden, ter
wijl hij het raadslidmaatschap niet be
hoeft neer te leggen. 

In de vacature werd voorzien door de 
benoeming van de l.eer Kernkamp, ter
wijl de heer Duif als vice-voorzitter werd 
aangewezen. 

Het bleek, dat de destijds ingestelde 
verkiezingscommissie reeds zeer actief 
was geweest, terwijl er nog verschillende 
plannen op stapel staan. Ondanks finan

. ciële risico's werd besloten in mei een 
grote avond te beleggen. 

Als spreekster zal worden uitgenodigd 
mevrouw Stoffels-van Haaften, terwijl 
gehoopt wordt na de pauze te kunnen 
beschikken over het cabaret van Alexan
der Pola. Kort vóór de verkiezingen 
hoopt de afdeling een openbare vergade
ring te beleggen. Hiervoor zullen worden 
uitgenodigd mr. Van Leeuwen en een 
plaatselijk :;preker. 

Nadat de voorzitter de vergadering 
met ·een opwekkend woord in verband 
met de aanstaande verkiezingen had ge
sloten, bleven vele leden nog gezellig een 
uu._-tje bij elkander. 

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
sprak te Meppel 

Voor de afdeling Meppel van de V. V.D.· 
en de J.O.V.D. sprak ons Kamerlid mevr. 
Stoffels-van Haaften over: Politieke as-
pecten in een verkiezingsjaar. · 

Na een welkomstwoord van· de voor
zitter der afdeling Meppél van de V.V.D., 
de heer A. H. J. Odding, gaf mevro..-w 
Stoffels eerst een overzicht van het ont
staan van de V.V.D., die in 1948 opge
richt, een nog jonge partij is. Maar de 
beginselen die de partij draagt zijn al 
oud. Het zijn die, die het Liberale en poli
tiek vrijzinnige willen behelzen. Dat wil 
zeggen, de V.V.D. is niet gebonden aan 
een bepaald dogma, noch naar links noch 
naar rechts. Zij heeft ook niet een be
paald ideaal in het hoofd over de ge
meenscbap en haar vorm, maar zij wil 
die krachten bundelen, die de vrijheid 
van het individu voorstaan in het zoeken 
naar waarheid en vrijheid. 

Dat doel wordt door elk persoonlijk be
leefd en nagestreefd. De liberale en de 
politiek vrijzinnige richtingen zijn aldus 
in de V.V.D. oeide vereend. Wij wensen 
aan ieder persoonlijk een zo groot moge- . 
lijke vrijheid te geven om dat doel na te 
leven. 

De liberale gedachte, aldus spreekster, 
is ·al zeer oud. De vrijheid voor de mens 
is een wezenseigenschap van de mens. De 
liberale gedachte is hetgeen Huizinga 
zegt "Dat wat de vrije mens waard is". 

Hierna trad met zeer veel succes het 
politiek cabaret op. 

' Groot succes voor het 
Politiek Cabaret itr Steenwiik 

Nadat Steenwijk de vorige maand het 
record had geslagen met 400 aanwezigen 
op het landbouwforum - een verslag 
stond in V.V.D. van 3 maart - kon on
mogelijk opnieuw een recordcijfer. wor
den bereikt. Toch was de zaal van het
zelfde Roxy, dat die 400 heeft bevat, ook 
nu gèvuld, ditmaal om de heer Zegering 
Hadders aan te horen, die een boeiende, 
daverende rede hield over onze sociale 
wetten en onze vergeten groepen en .om 
vervolgens zich te oritspannen met het 
Politieke Cabaret 't is Oud, 't blijft 
Nieuw, onder leiding van Alexander 
Po la. 

Deze leider weet het ernstige en het 
belangrijke zo goed te mengen met het 
luimige en potsierlijke, dat hij en zijn 
medewerkers stormachtig werden toege
juicht. Het was dan ook inderdaad eer
ste-klas kleinkunst, wat geboden werd. 

Ook deze avond is een succes gewor
den voor deze volijverige afdeling, die 
nog plannen heeft om in april en in mei 
spreekbeurten te laten vervullen door 2 
onzer Kamerleden. 

Ons Kamerlid Ritmeester 
sprak voor volle zalen in Zeist 

Op 20 maart j.l. heeft de heer G. Rit
meester, lid van de Tweede Kamer, in 
Hermitage een verkiezingsrede uitgespro
ken voor de afdeling Zeist. 

De spreker werd ingeleid door de heer 
Heuff, voorzitter van de afdeling Zeist 
van de V.V.D. 

De heer Ritmeester begon een zekere 
onbehaaglijkheid te constateren in de ge
lederen van de Partij van de Arbeid: de 

. sociaal-democraten bevinden zich thans 
in het dilemma van enerzijds rekening te 
moeten houden met de socialistische prin
cipes en anderzijds de beginselen van 
hun "doorbraak"-medestanders niet te 
kunnen veronachtzamen. De P:v.d.A. 
weet zeer wel, het bij de komende verkie
zingen af te moeten leggen tegen de 
K.V.P., zodat de voorstanders van het 
staatsbezit plaats zullen moeten maken 
voor voorstanders van eigen bezit. 

De socialist Evert Vermeer mag dan 
in Amersfoort betoogd hebben, dat het 
geen zin heeft over de woningbouw te 
spreken, aangezien dit voor alle partijen 
een ·probleem van gelijke grootte is, de 
heer Ritmeester wenste toch gaarne vast 
te stellen, dat het de ministers In 't Veld 
en Witte niet gelukt is op dit punt enige 
vordering van betekenis te maken. Er 
wordt thans wel een ambtenarenkorps 
geworven voor het tellen van woningen 
en het woord systeem gaat opgeld doen 
in de regering, maar liever zag ~preker 
dat er een uitgebalanceerd plan voor de 
systeembouw zou worden opgesteld waar
door - weliswaar niet op korte termijn 
- het woningvraagstuk · dichter bij de 
oplossing gebracht zou worden. Het wo
ningvraagstuk zou slechts gebaat zijn bij 
een uniforme systeembouw, waarop eni
ge fabrieken hun produktie zouden moe
ten richten. 

Ook over het onderwijsbeleid van de 
regering is men in de V.V.D. slecht te 
spreken: de scholenbouw vordert niet en 
het aantal onbevoegde leerkrachten op 
de verschillende scholen neemt hand over 
hand toe. 

Door het relatief lage salarissen bij bet 
Rijk ziet men een ware uittocht · van 
ambtenaren naar particuliere bedrijv-en; 
ook het persorfltel van Zee-, Land- en 
Luchtmacht. blijkt meer ambitie te heb
ben voor een burgerbetrekking dan voor 
de functie>'· van beroepsmilitair. 

De vergadering was zeer goed bezocht. 

Afdeling 
Renkum-Heelsum-Doorwerth 

vergaderde 
De afdeling Renkum, Heelsum-Doorn

werth hield op 22 maart j.l. haar Alge
ment Ledenvergadering. 

Na afloop sprak mr. Ridder v. Rap
pard over het onderwerp "Zonder mili
tant-liberalisme geen vrijheid. 

De zaal was goed bezet. Ook uit omlig
gende plaatsen zoals Oosterbeek, Veenen
daal, Wageningen waren belangstellen
den aanwezig. 

Centrale Den Helder en afd. 
Alkmaar verenigden het 

aangename met het nuttige 
Op 17 maart hield de Centrale Den 

Helder een buitengewone ledenvergade
ring, die zeer goed bezocht werd. Het 
woord werd gevoerd door mr. H. v. Riel, 
die op buitengewoon goede wijze zijn 
visie gaf op de huidige : olitieke toestand 
en de rol die onze partij hierin vervult. 
Ook de vele vragen, die gesteld werden 
o.a. over de Ver. Staten, loondifferentia
tie en processieverbod werden door de 
heer Van Riel op deskundige wijze be
antwoord: 

De meeste aanwezige leden bleven aan 
de gezellige koffiemaaltijd, waarna om 
8 uur, nu onder de auspiciën van de af
deling Alkmaar de vergadering heropend 
werd voor het optreden van het politiek 
cabaret, dat ook hier uitstekend voldeed. 
Voordat Alexander Pola en de zijnen 
op het toneel verschenen, hield mr. Berk
hower nog een propagandistische rede. 

De Centrale Den Helder en de afdeling 
Alkmaar kunnen op een zeer goed ge
slaagde dag terugzien. 

Dr. Ten Pas neemt afscheid als 
voorzitter van de afdeling 

Heemstede 
Op donderdag 5 april a.s. houdt de 

afdeling Heem5tede een algemene leden
vergadering, die o.m. tot taak zal heb
ben een nieuwe voorzitter te kiezen in 
verband met het feit, dat de huidige 
voorzitter dr. W. G. J. ten Pas wegens 
gezondheidsredenen moet bedanken. 

Het ligt voorts in de bedoeling op die 
avond van dr. ten Pas als voorzitter af
scheid te nemen. 

Midwoud, Oostwoud en 
Hauwert, 

onbekend, maar vitaal 
Vele van onze lezers zullen zich wel

licht afvragen, waar deze pla{l.tsen ge
legen zijn, Wel, Ze liggen midden in 
Westfriesland, op ongeveer gelijke af
stand van Hoorn, Medemblik en Enk
huizen. 

Westfriesland stemt grotendeels op 
de K.V.P., dooh er zijn enkele uitzonde
ringen en hiertoe behoort de gemeente 
Midwoud. Op de laatste ver~iezing be
haalde onze partij 33 pct. van het aan
tal stemmen, de P.v.d.A. 54 pct., de 
C.P.N. nog ruim 5 pct. 

De V.V.D. beeft hier een behoorlijke 
afdeling met een actief bestuur. De de
zer dagen gehouden jaarvevgadering 
was geheel huishoudelijk. De beschrij
vingsbrief wel'd besproken, de aftre
dende secretaris de heer Nes werd bij 
acclamatie herkozen. Een nabespreking 
werd gehouden over de dOOl' de heer 
v. Riel te Alkmaar gehouden rede, die 
warme weerklank had gevonden. 

De beide V.V.D.-raadsleden, de heren 
Veer en Wit, bespraken enige gemeen
telijke problemen. Namens het Centrale 
Bestuur werd de vergade!"ing bijge
woond door de secretaris, de heer S. 
Breebaart. 

Prof. Oud spreekt te Schagen 
Dezer dagen hield de afdeling Schagen 

een algemene ledenvergadering. De af
tredende bestuursleden de heren W. D. 
Niestadt en mr. F. M. Sinnecker werden 
met op een na algemene stemmen her
kozen. Verder hield de vergadering zich 
bezig met de organisatie van de grote 
propaganda-avond op 14 mei a.s. waar 
prof. Oud het woord zal voeren. Het Cen
trale Bestuur was vertegenwoordigd door 
de secretaris, de heer S. Breebaart. 

J.O.Y.D.-weekend te Schiedam 
Mr. Van Biel en de heer Zegering 

Hadders zullen het woord voeren 

Het district Zuid-Holland van de .T.O. 
V.D. organiseert op 7 en 8 april een be
langrijk weekend in De Amstelbron te 
Scbiedam. 

Als sprekers zullen het woord voeren 
mr. Van Riel en het Tweede Kamerlid 
Zegering Hadders. 
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Driebergen 
koos nieuwe voorzitter 

Op 7 maart hield de afdeling Drieber
gen-Rijsenburg haar jaarvergadering, 
welke aanvankelijk op 23 februari had 
zullen plaatsvinden, doch in verband met 
het plotselinge overlijden van de secre
taris der afdeling, de heer J. Stufkens, 
was uitgesteld. 

Nadat de vice-voorzitter in zijn ope
. ningswoord de heer Stufkens had her
dacht en voorts het verlies had geme
moreerd, dat de afdeling heeft geleden 
door het aftreden wegens vertrek naar 
elders van haar voorzitter de heer dr. P. 
D. van Royen, werden de jaarstukk- · 
behandeld en goedgekeurd . 

Bij de vervolgens gehouden bestuurs
verkiezing koos de vergadering de heer 
G. C. Wallis de Vries tot voorzitter; de 
aftredende bestuursleden werden allen 
herkozen en het bestuur werd aangevuld 
met de heren J .. A. A. Steenbeek en mr. 
W. 0. baron van Dedem. Het. bestuur 
heeft laatstgenoemde als zijn secretaria 
aangewezen. 

Secretariaat 
afdeling Hoofddorp 

Als secretaresse van de afdeling 
Hoofddorp is benoemd mevrouw mr·. M. 
Brenning de Jonge, Raadhuislaan 43 te 
Hoofd dorp. 

Aanvullende mededelingen 
over de landeliike 

Middenstandscommissie 
In aansluiting aan het verslag van de 

vergadering van de Landelijke Midden
!ltandscommissie in het vorig~ nummer 
kan worden medegedeeld, dat de heer 
mr. A. J. Dankelman, lid van de Haagse 
gemeenteraad, zich bereid verklaarde op 
te treden als secretaris van de commis
sie, welke de positie van de huurder van 
een bedrijfspand bij onteigening zal be
studeren. 

Tot lid van de commissie inzake de 
Geneesmiddelenwet zijn toegetreden de 
heren prof. dr. J. Kok, pharmaceut te 
Amsterdam. en M. Grevestuk, voorzitter 
van de Alg. Nederl. · Drogistenbond te 
'&-Gravenha,ge. 

--------~~~-=~--~=-----~~~-----------

NIEUWE SOCIALE VORMEN? 
De Westerse \\ ereld ~ l'aat ons 

daarbij blijven - is bezig nieuwe vor
men te baren. In zijn ,.Managerial Re
volution" heeft de :~merikaan Burn
ham een •tieuw mensentype aangekon
digd, dat der managers, l'.an wie de 
macht zou komen of zelfs al zou zijn. 

Hij heeft dè manager gevonden aan 
beide zijden van het ij~ren gordijn, 1n 
de vrije onderneming en in de bureau
cratie, in de militaire staven en in de 
laboratoria - de manager is overigens 
niet de barbaar-specialist van Ortega y 
Gasset, die wij in net Westen al eerder 
tegenkwamen. 

De manager vertegenwoordigt een 
kwaliteit, een stand, hij is de m3.n, die 
zijn aandacht richt op de coördinatie, 
hij is dus geen specialist in engere zin. 
Burnbam omschrijft de ma•1ager als de 
beheerser der próductiemiddelen, juri
disch eigenaar of niet, 'meestal niet. 

Hij is . directeur of stafi>eambte van 
grote vennootsChappen met gespreid 
kapitaal, hij is directeur van staats- ()f 
gemeentebedrijven hij leider van 
Rijksbureaux, hij is secretaris van de 
apparaten der politieke partijen... hij 
is het nieuwe type van de moderne 
mas.tschappij en staat als vormgevende 
stand tegenover de kleurloze massa. 

Hij beheerst kortom de sleutelposities 
in de gecompliceerde mod.:rne maat
schappij. Zonder hem kan geen sociaal 
organisme meer tunetionneren: hij 
doorgrondt de macht van mijnwerkers 
en havenarbeiders, die wij 3.1 uit erva-
ring kennen, en hij geeft aan deze 
macbt zo nodig vorm. 

Zijn macht is niet erfelijk, maár hij 
beheerst de opleidingsinstituten, waar 
de voor de uitoefening van zijn macht 
benodigde kennis vei'krij:g<baar is. Hij 
voelt zich in de totale sta..'\t even goed 
thuis als in het mammouthbedrijf .... 
dat - het zij dezerzijds toegevoegd -
met de totale staat wei iets gemeea 
heeft:. werkgeefster, pensioenverzorg
ster, spaarverzorgster, woningversohaf
ster, opleidster, kinderbewaarster, ont
spannin.gsverzorgster, ja wat al niet. 

Het beeld van Burlllham is een sche
matisering, di-e aanspreekt, die boven
dien toepasselijk is aan beide zijden 
van het ijzeren gordijn Men gli:mlache 
daarom niet, want niets zou de mens
heid meer hoop geven dan een ontwik
keling der &'CSPleten wereld naar eea 

synthese. En laat ons niet vergeten, 
dat de huidige antithese tevens een we
derzijdse beïnvloeding is. 

Haat toch brengt iets tot· groei -
onverschilligheid of isolatie scheidt vol
ledig. Welnu het isolement, zo van de 
Statea als van Rusland is in de tweede 
Wereldoorlog gebroken en de antithese 
heeft al de groei van c~n nieuw Europa 
voortgebracht! Maar Burnham komt' 
voort uit de materialistisohe school en; 
daarom blijft hij in een telrening der · 
feitelijke m,aohtsverhoudingen steken, 
zonder zich af te vragen, waardoor nu 
deze maohtsverhoudingen tot teven ko- · 
men, dus zonder tot de daaraan ten 
grondslag li"ende idee door te drin
gen. 

En deze idee is -,- ik kan het niet 
anders zien ~ de doorbraak van de 
nieuwe kwalitatieve orde. Dat betekent 
dus, dat de nieuwe stand - die der ma..: 
nagers -. zich gegrond moet weten in 
een zinvol geachte sociale orde, gelij'k 
de Middeleeuwse prelaat en ridder .....• 
het woord sacrale ord-e wil nog niet uit 
de pen. 

Het laatste doei der orde zal echter 
buiten de materiële mens moeten lig
.gen, wil een strijd van allen tegen al
len worden voorkomen. Deze kwalita
tieve orde is de inzet van de strijd om 
het nieuwe Europa, om de nieuwe eco
nomie, ja om de nieuwe wereld. 

Grote woorden? Natuurlijk, maar het 
gaat ook om grote zaken. 

En de "common men", wij allen dus, 
behoeven niet op te staan en naar bed 
te gaan, vervuld van wereldhervormen
de plannen. Van ons wordt sleobts een 
nederige taalt en een nederige gezind
heid ,geëist, maar wij moeten onze 
werkzaamheid als ware dienaren der 
"menselij'ke integratie verrichten. 

Tegenover de ontbinding op tal van 
gebieden - de verbrokkeling van de 
organisChe maatschappij, waarin ieder 
en alles zijn natuurlijke plaats had -
moet-en wij I11i.euwe bindingen stellen. 

Voor nieuwe levensvormen mogen wij 
niet terugschrikken, maar a.l wat star 
en dOOd is moeten wij bestrijden. En 
voor onze ogen moet steeds staan de 
vrije mens, wiens vrijheid echter een 
taak is, de kwaliteit-mens, niet de 
'k!wantiteit-mens. "' 
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Nieuwe gloed voor lJw goed 

Am~terdam-Noord 

STOMEN WASSEN VERVEN 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder· volle garantie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, Rotterdam-C. . 
Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop-

mansgoederen t(,. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTlES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

IMffilnK DE LAnG€ 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Ho/leverancier van · H.M Je Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

LEDERWAREN 

Lijnbaan 5t 

Nieuwe Binnenweg :M6 

Noordmolenstraat 'l 

SpeciaLts ten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport- en tui.,akleding 

REISARTIKELEN 

Nieuwe Binnenweg 34fl 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

Yan zee· en 

binnenschepen 

n.Y. 
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Ruim fO jaar ervaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, fO, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw 

Ook IN fabrieken - kerken • 
scholen huizen 
Door het gehel~ land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, I'eL 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219. Thurledeweg 5 

Firma "illem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
Grote keuze 

ROTAN MEUBELEN 
in mooie vormen. 

Gemakkelijk zittend. 

TELEVISIE RA DI 0 

WILLEM DE JONG 
Voorheen. PASSAGE 

KORTE HOOGSTRAAT Ui 

Telefoon 11'1640 •3 IUDent 

Twlaen Gerzon en V. A D. 
Specialisten einde 1901 

GRAMO TAPE-R~CORDERS 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 5Z. TEL 1115ZO 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS. TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam-0. 
• • Schaardijk 81 

Rijdbare kraan van 18 ton. 
Levering, Inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie yan eleetrlacbe licht- u 
kraehtinatallaUes voor IIChepen. 
Onderdelen, aeheepseehroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van meehanieehe illlltallatlea YOOI' de 
zulvering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres.: Ketmotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 1'1 uur: Onderdirecteur 112981 
PorUer 11~ 
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lo".nclten --" alj ..- ltele-"'tt - hot vort.••· 

.............. Of METEOOR 

V.tloop " .. tM produot .............. 
wie hot Rotterdemee kento. w.., N V 0. Moteooo 
SchledOmsedilk 61 A 

T.a. C1800-Z27" 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatiel 

N. V. Appingedammer Bronsmotorellfabriek 
Appingedam 

GEBR. BODEGRAVEN 
• NIEUWKOOP 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

Telef. 01725 nr. 104 en 289 

N.V. 

W. A. HOEK's 
MAUHINt;. fi:N ZlJURS'IOFFABRIE"K 
Boof~n$oor eD Macblnefabrielll 
&e Schiedam 

Compreaaora voor alle raasen en lederen druiL. 
lns'-lla$lea voor de bereldlDr vu auura$ol, aUkswt eDS. 

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

Fr ank Rijsdijk's 
Industrieele 

Ondernemingen 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. 

Ge.leate stelen bulzen ven 
6-114 m.m. blenk gelrokken 

e 
~eleate stelen vlempljp 

e 
G- en Waterlel•o buis, 

awart en 
o•o•lvenlaeerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/h J. W. OONK & Co 
ARNHEM - · TEL 24941 

BLOM 
VOOR 

BANDEN 
voor auto, motor. 

tractor en industrie. 

Grote keuze in witte zijvlak. 

TUBELESS-NYLON 
en super rayon banden van de 
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Waarom zo'n haast 
met 

vriendsclwpsverdrag? 
<Zie PP.B· 31 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR .VRIJHEID EN DEMOCRATII 

Van· Binnen- en Buitenhof 
I s "Het Buitenhof'' een tèrm, die althans 

enige geografische kennis van de residen
tie veronderstelt, -men behoeft geen Hagenaar 
te zijn om te weten, wat met het Binnenhof be
doeld wordt. Dit spreekt tot het bewustzijn van 
elke Nederlander als centrum van zijn staats
bestel. Het moge dan niet meer in letterlijke 
zin· de door traditie gewijde plaats zijn, waar 
of· waarom.heeu: heel het regeringsapparaat ze
telt - de omvang die dit apparaat in onze tijd 
genomen heeft, laat zulks niet meer toe! het 
grafelijk slot, dat in de volksmond de Ridder
zaal heet, verheft er zich in al zijn· statige 
waardigheid. Daar· wordt, naar ieder weet, 
jaarlijks op Prinsjesdag de zitting der Staten
Generaal met grote luister geopend en deze 
Ridderzaal ·wordt geflankeerd door de· gebou
wen, waar Eerste en Tweede Kamer vergade
ren. Het hoge college van de Raad van State is 
op het Binnenhof gevestigd en een enkel de-

. partem~t.. ~. "Torentje", waar eens Thor
beek~ W+i~~t -.~ bQg steeds als de be
schekfeii ~Jlt·ffiè àlOlUlè ,1Binnenlandse Za
ken" beheerst. Kórto!rl, ·dit Bin11enhof, i~ zijn 
geheel een indrukwékkende rellrinissentie aan 
een veelszins groots verl~, is iedere Neder
lander bekend als de plaats, waar ondanks de 
voorname rust die er heerst, het hart klopt 
van ons. staatkundig leven, dat van daar uit 
telkens nieu.we impulsen ontvangt. De plaats, 
waàr gedac~t. en gewerkt wordt "ten oirbaer 
van het land;, en Oök gestreden. Ja, ook dit 
laatste,. want ook het leven van een volk is on
derworl>en aan de wet die alle leven beheerst 
en die ïn drie woorden is saamgevat: leven is 
strijden. · 

' * ... * 

Wie door e_en van de enge poorten dit Bin
nenhof verlaat heeft kans op het Bui

tenhof terecb,t te komen. Hij staat dan midden 
in de wirwar van het dagelijkse moderne leven. 
Mint hij stilte en schoonheid, hij zal niet zonder 
een zekere weemoed ontdekken wat het zeggen 
wil, de serene beslotenheid van het Binnenhof 
te hebben prijs gegeven voor de urbaniteit van 
de wijde, ·woelige ruimte, waarin- hij zich nu 
weet opgenomen. Gelukkig is er dan nog de 
Vijverberg, die het verdroomde beeld van wat 
hij zoeven op het Binnenhof onderging, nog 
even fixeert en kan hij, zich omwendend, al
thans nog de min of meer klassieke achterge
vels zien van de gebouwen, die het Binnenhof 
nog tot een echte "hof" maken, wat van het 
Buitenhof niet meer kan worden gezegd. 

* * * 

De schrijver ·van het boek, welks verse hij-
. · ning wij ·hierbij aankondigen, vat de 

term "Buitenhof" in ruimere zin op dan hij 
voor de Hag~naar heeft. De auteur verstaat er 
onder: àl wat buiten het Binnenhof ligt. M.a.w. 
hij ziet, terecht, dit laatste als centrum van ons 
staatkundig leven, maar dit, op zijn beurt als 
vormgeving van heel ons nationale bestel. Om 
dit centrum wentelt voor Zijn besef ons volks
leven in de eeuwige voortgang zijner geschie- - . 
denis. Zó verstaat het ook de Voorzitter onzer 
Tweede Kamer; één van de drie groten, die 
Abspoels boek bij het Nederlandse volk inlei
den. Dr. Kortenhorst toch getuigt: "De heer 
Abspoel heeft door zijn expositie van de ge
schreven afbeeldingen der dames en heren van 
het Binnenhof een· geslaagde poging onderno
men om de. "buitenhoveniers" de gelegenheid 
te bieden er achter te komen "wie wie is". 
Moge het Buitenhof deze kans benutten". 

Is hiermede reeds gezegd dat het boek in 
een aantat vlot geschreven schetsen ons een 
persoonsbeschrijving onzer Tweede-Kamerle
den geef.t, (die van de Eerste-Kamerleden Jl!O· .. 

Met de verschijning van de verzamelde 
schetsen: "Van Binnen- en Buitenhof" is 
de parlementaire democratie in Nederland 
een grote dienst bewezen., 

Dat is de teneur van het 11Ten Geleide", 
dat de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. 
L. G. Kortenhorst, een kenner van de par
lementaire geschiedenis en van het heden
daagse politieke leven als prof. mr. P. J. 
Oud en de hoogleraar in de wetenschap der 
politiek aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam, prof. dr. J. J. de Jong, dit boek 
hebben meegegeven, dot hier door de heer 
G. A. de Ridder wordt besproken. 
Een boek over 11de keuken van het parle
mentaire bedrijf", dat zó vlot en plezierig 
is geschreven en van zoveel parlementaire 
anekdoten is voorzien, dot zelfs de meest 
gedesinteresseerde in "de politiek" het, 
eenmaal ter hand .genomen, ván het begin 
tot het einde volkomen geboeid zal lezen. 

Dot is, voor het opwekken van meer be
langstelling voor het werk van de volksver
tegenwoordiging en voor het politieke leven 
in ons land in het algemeen, waarlijk geen 
geringe verdienste. 

De mede-redacteuren van de heer 
Abspoel l:lebben daarom gemeend, dot het 

· feit, dat de schrijver. tevens is hoofdreclac<
teur van dit weekblad,· haar toch niet mocht 

: beletten, op deze ·plaats de aandocht van 
hoor lezers en lezeressen voor dit waarlijk 
kostelijke boek te vragen. 

ge nog volgen!) het bevat, naar de heer Kor
tenhorst niet nalaat te doen opmerken, méér: 
Abspoel "verrijkte zijn museum met schilder
stukken, betrekking hebbende op enkele goed
gekozen hoogtepunten in de parlementaire ge
schiedenis, waarbij het anecdotische element 
niet werd verwaarloosd". 

* * * 

ingenomenhe~d te begroeten. Schrijvers bedoe· 
ling reikt verder en dat maakt dat wij er met 
des te meer blijdschap de aandacht onzer lezers 
voor vragen. 

Immers, vrij algemeen is de klacht, dat ons 
volk te weinig belangstelling koestert voor het 
werk zijner parlementariërs en dat er, bij vroe
ger vergeleken, zo langzamerhand een zekere 
distantie is ontstaan tussen volk en parlement, 
die mede-oorzaak zou zijn van een onmisken
bare politieke matheid. 

Wij geloven niet, dat hiermede de zaak zui
ver gesteld is. Vergelijking met vroeger gaat 
reeds daarom mank, dat het aantal politiek-ge
int~resseerden tengevolge van het beperkte 
kiesrecht toen zeker niet groter- was dan nu. 
Moet er van politieke matheid gesproken wor
den, zij doet zich bovendien zeker niet alleen 
onder oris volk voor, doch in vrijwel alle demo
cratische staten (in de autoritair bestuurde 
heeft het zelfs geen zin erover te spreken, laat 

· staan dat men erover zou klagen!). Aanvaardt 
men haar als feit, dan zal men echter de oor
zaken ervan elders moeten zoeken dan in het 
vooronderstelde gemis aan contact tussen het 
volk en zijn vertegénwoordiging: De politieke 
situatie (en waarlijk niet de politieke alléén) 
van elk land wordt in onze tijd te enen male 
beheerst door de wereldsituatie. Vandaar dat 
óok de beste regering· en de beste volksverte- . 
genwoordiging voor het volksbestel niet meel" 
die betekenis kunnen hebben welke zij ha<iden : 
in een vroégere periode, toen elk land veel meer · 
een in zichzelf besloten eenheid vormde. · 

baarbij komt, dat de maatschappelijke ont· 
wikkeling ertoe heeft geleid, dat tal van be
langrijke problemen nominaal nog wel door de 
regering in gemeen overleg met de Staten-Ge
neraal worden opgelost, maar dat de oplossing 
in wezen door andere instanties wordt voorbe
reid en uitgewerkt,. zodat Regering en Kamers 
tenslotte weinig anders rest dan er haar goed· 
keuring aan te hechten. Denk bijv. aan de in
vloed die S.E.R. en Stichting van de Arbeid 
hebben op vrijwel alle sociaal-economische 
vraagstukken, denk ook aan het radio- en te· 
levisievraagstuk, dat in feite beheerst wordt 
door de politieke en confessionele apparatuur, 
die er achter staat. 

Ging :Qet hier alleen om een parlementaire 
beeldengalerij, aangevuld dan met het

geen de schrijver eraan heeft toegevoegd, er 
zou reden te over zijn om in een politiek orgaan 
als het onze de verschijning van dit werk met (Vervolg op pag. 5) 
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Op·eningsrede Prof. 
Mr. P. J. -Oud 

De openingsrede door Prof. Mr. P. J. Oud 
van de algemene ledenvergadering d_er Partij 
op vrijdag 13 april a.s. in Bellevue te Amster
dam* sol worden uitgezonden van 8.05 tot 9 
uur n.m. via de zender Hilversum I golflengte 
402 meter.· 

Feestavond 
Door de afdeling Amsterdam sol aan de be

zoekers van de Algemene ledenvergadering der 
Partij een feestavond worden aangeboden. 

Deze feestavond wordt belegd in de grote 
zaal van het Carlton-Hotel, Vijzelstraat 2-16 
en vangt aan om 11 uur. 

Vóór de aanvang van de algemene ledenver
gadering sullen in de hal van Bellevue, zolang 
de voorraad strekt, gratis toegangsbewijzen voor 
deze feestavond verkrijgb(lar zijn. 

De dansmuziek sal worden verzorgd door het 
B~llroomorkest van Jan Corduwener, terwijl de, 
afdeling Amsterdam bovendien nog yoor een · 
xeer aardige verrassing zal zorgen. 

Bij de uitgang van Bellevue zullen, na afloop 
van de algemene ledenvergadering, bussen ge
reed staan, die voor gratis vervoer naar het 
Carlton-Hotel zullen zorgdragen. 

Met nadruk worden de afgevaardigden ter 
algemene ledenvergadering er op aHent ge
maakt, dat zonder toegangsbewijs niemand tot 
de feestavond kan worden toegelaten. 

Ingang Bellevue 
Wij maken U er nog op attent, dat de in

gang van de grote zaal van Bellevue uit
sluitend is 

MARNIXSTRAAT 400. 

In verband met de radio-uitzending zulle• 
de saaideuren om 8 uur precies moeten wor• 
den gesloten. Dringend versoeken wij, de afge• 
vaardigden tijdig aanwezig te willen zijn. 
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Flitsen van Het Binnenhof (1) :Maar • men dlr ~ ~n ltlei 
st.ats,e..-n z-. . uitaaa-, mu ·•• 
niet kt ~1g ZÎjJIII" at )let ëeen"Rr
~ .. heids~P te 3ftF ol'l"l'e'r
mijnd zou worden? 

. -

De Algemene Oucferdomswet in de Tweede Kamer • Staats-
pensioen of verzekerÎIIICJ? • Karakter wan pacificatie • BocCem· 
pensioen Olltlermijllt Biet .... eigelr wer•twoordeliikheidsgevoel • 
Pensioen en loODindex • Het belastingkarakter. 

Naar de llllfllmill:lg ftn pnL. ()Uid ia heli 
am:hrooni op èîe- vnag Biet in bet al»
strad:e te ge'ftn; -· ha:Jqgt gehee'll .. 
van het systftln wan pemá<:aerÇg~ dal 
wwdt ilmgevoenl. 

E en halve eeuw lang is de · heer 
Oud getuige geweest van de 

strijd om * illrvoeri.ng van bet alp
mene oudemomspensioen. En niet a:P... 
leen getuige geweest,. maar hij beeft 
er, nu bijna veertig jaar, oók zelf aan 
meegedaan, met al de politieke strijd
lust en vitaliteit, waarover hij van 
jongaaf heeft beschikt. 

Geen w<»>l'dti", dat bet eek ~or. hem 
een gi!Vte öag wu, toen dan eindetjk, 
medio maart U56. na geheel ai gedeel
telijk. mislukte pogingen in het verle
den (Talma, Lely, initiatiefvoorstel
Duys), thans in Jaetrekkelijke rust een 
ontwerp in liJeo!ramlel.'lng kon komen, 
Wlaar'VIIll ~ bij ~t kflm _.",.._. 
dm ...erwadllt. dat het àloor àe :Kallla" 
met algemene of bijna algemene stem
men :lA)U wocden aanYaud. 

Veor de eerste maal DL een .b.Lva 
eeuw bestond thans de magel~jllfl.eid em 
~ Jwmen tot een oploasfn~. welke aa11 
aDe GUllen nn Äpll ._ (lledem)~ 

ai.oea ~- Ell Hndlt lldltte -
f:f~te. .. ea eer.te w..-ci'IOU
der in dit historische debat .ut. Y&Q m 
grote betekenis, dat hij zijn rede gaar
•• begon met ToartJIP tf.' stellen, dat zijn 
pelitieke -.rierJcJen - bt. epaeM be
~ ~ tta zi tepa de~
p.steW.e regetiD( baààen \ea clie hij ea. 
:mr. V a.u. LeeuWflll l.li.te. :aa.der ontwik
kelden), todl gaarne h'tllll stem aan Jlet 
OfltWll'l"P ZOildeJr geven. 

staatspensioen of ven:el:eri'n!g? 
dlat was de vnag, waar prof. Oud, na 
-. ~ori.sch 01rerzicbt v- die in l!là 
verLeGen ~ pocill&en om tot. opo
lQI!Sing va.u. liet trobleem te komen,. uit
voerige aandacht aan wijdde. 
~ heer Oud zag l'ret aldus, dat het 

eatwerp liet karakter droeg van H1l 

. "JIU!ificatie"'. waa:rtlij de TOOI"- en t.. 
r;enstamdess van. bet ~ 
vrede- al.uiten. zoal's. we oek een pacifi
catie. hebben gehad, veertig jaar gele
tien, op het stuk van de Terhouding 
t.u.aen het ()lflenbear a Jll.et JH.jzomller 
Olldetwijs. 

Het wae daar'bij au liliet aoln belang
rijke vraag. of het thans bereikte e.e11. . 

"compromis"' of een "syntllese" mocht 
beten. Hf.'t wom"d "compromis"" heeft 
echter niet zo."n prettige- klamk (meer) 
en daarom koos. de beer OUd liever tie 
woorden ,"synthese" of "verge~ijk". 
Wanneer, zo zei hij, het geJukt om eeD. 
tirandemi vraagstuk op te ItJssen dc!Jor 
middel YaD oncf.ertim.g vergel'ij>k, dan; 
meell!àe hij, dat zulks uit een demoera
tis0h QOgptmt het a.llerbeste is. 

Waarom was nu dit vergelijk voor 
de voorstanders van het. staatspen
sfEJeft, waarmt<Ier de heer Oud zich per
a-ruijk nog steeds rekende, aamvaarei
baar? Omdat in dit wei:Rt!J:twerp, waar 
&ij hij Qa.n ~t woord ,.verzekeriJJ;g'' 
tussen aanhalingstekens zou willen 
plaatsen, essentiële elementen voorko
R'!eft, die aan de b~nselen van ltet 
a~ zijn mttleelllè. 

Dat de heer Oud (en vele andeftlfr:j. 
zinnigen met hem) reeds vele jaren be
hOQI"d.e tot de voorsta!;lders van "staats
pensioen'" llad eigenlijk geen princi
piële;. maar mtsLui iemà een ·))l"a.ktisdle 
grond. -

Het beginsel, het uitgangspunt voor 
ieder algemeen ouderdomspensioen, 
vtmnde "_r bellil ~tellll de wr
plichtin.g voor de maatsclJapiJ.Ij QJll zorK 
te dragen voor het vrijwaren van ge
brek van de oudenfom. Hij had dat al
tijd. gaï.ea a.I.. een plieàt van ma.a.t
schappelijke solidariteit; men zou het 
ook zo mogen uitdrukken: als een uft
vlorisel YIU1 het c:bristel'i!te ~ va11 
de naastenliefde. 

Men mag daarbij echter niet uit het 
oog veriiezen, ~ H" ~en regeMrrgm~ 
wori.€n gemaakt, die. àet individuele 
verantwoordelijkheidsgevoel ond~rmïtnt. 
terw:ij! anderzijds moet worden aan

vaard, dat de maatsdtappelij.ltf.' verft.oa
dingen van tlien aard zijn, dat de om
standigheden beletten, dat iemand zon
der ste.un va.n anderen zijn eigen "lier

-antwo01:óelijkhei«l vold-nd'e kan rea.I:i-
seren. 

Dat de heer OI.Kt de vraag: staa.l!s
pensioen of verzekering, in de eerste 
plaats zag en ziet ars een ·Vraag van 
praktische mogeliJkheid, blijkt wel uit 
hetgeen hij met aad:ruk erkemle~ 
"vVanneer wij zouden kunnen bereiken 
dat eea i.eUer ~ venekt.ring, óool"' 
middel van zijn eigen kracht, mch van 
een ouderdomspensioen ZOti voorzien, 
wu: dat een TCIOl"treff"~ toestamr. 

Hij moest daa. eehU:r fik .-eet --. 

PBOF. OUl> 
••••• ..aklatapensil!»n of vttrzel:erïng .... _ 

~geit~ Wij ~ •N•wwJ:. ._ a 
lliet t. Ie bereiken.. De ~ ànft 
pl!eelè, dllt men er I~ dE.H weg 
Biet k~ 

De replin·g vart lfl:l:t (alleen -roor 
roonarneiders) 1111 de regeling 11'11ft. ltll• 
heMJen aangetoond.,. dat de- wetgw.el' 
'nlllnJnJen tmmad!.t~ is mn het pr• 
ltleem. vaa tie ve~rging van de ouden 
vaà ct.ace& langs ~ weg van de' ort!Jicr
doxe verzekering op te laaea. 

"Verzekering" i-ent llll!eft altijd 
})etell:emf, dat een ieder individuee\ d& 
premie oplwengt, die adeqaat is aan het 
PfllllioeD,. dat hij zal crrtva:ngen. Dat iS 
~t o~e. kl~el:e hgrip. ,;ver
zekering". Dit liegritp legt efll verilla.nd 
tussen 4e premi-ebetalim& - het pem
sioenbed'rag en niet tussen premiebeta-
lling en immmen. -

Het gnolg van dit orthodoxe verze
•eriJJpos)illbem is, •t de ver2lelllering' 
geen tmat kan ·lir~n aan bem, wiens 
iBkomen hem niet i.m. staat •li.e11:, de JW• 
mie op te- brengeL Dit. laatste, da.t. 
Vl'!orar speefde Toor de kfeine zeifstan
dltgen, U!; bet in het wezen van de zaait 
geweest, waarmee wijl teJm aanzien vaa 
de ouderGiomsvoorziening gedurende ft> 
hatve eeuw, die achter ons ligt, hebben 
gewm'Stelel. 

• • • 

wat heeft d.e ·t~Jll&Ï,QB,er~ 
daar nu tegenover gesteld? 

Deze legde niet het verband. tussen de 
prermebetaling en pensioen, maar tus
•en }lliL'ft!Üebetal:i<ltg - mllremeft. Df.' 
staats)lil!ftaiollerin= wtl 1ret penstoellil I!Je,
kostige!l uit naar draagkracht geheven 
beTastingen. t 

Om: niet o!'l'dei"1'1'l'ijneftd voer het eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel te werken, 
d!iemt z~ een peu.ioen te Toldoen aan 
twee vQQrWaa.rd.en. Voorwaarden, wa.a:r 
Pret tl'r!ms" frr de' TWeede Ka:meT" aan-- · 
vaarde ontwerp ook aan voldoet. 

In' de eerste plaats zal het moeten 
gaan om een bodempensioen, een mini
mum, dat voor het ernstigste gebrek 
vrijwaart,. maar tilatt de prllidi:el P.aat be- · 
staan olllll. zidl bo"ftn dat bodem]!len
sioen wat meer te verwerven. In die zin 
zal- het bodempensioen die prikkel juist 
kunnen versterken. En vanzelfspre
kend geeft men daarmede ook ~ ~ 
de grondslag a.an de· regelingen,. Glie ut 
bed'rijfs!even tracht op te tre~en. 

De tweeè!Je. ·voorwaarde om de eig;eu 
~l'ijklteM met te onderm.ij
-.. is. et -.,. elke .ttrek van eigen 
U!~matem DJ.Oet -.-den lllfgezteJt. 

lD Wesell,. :10 Jlleell6te •rize fnctile
VOOrzitts. ia àet thans aa~p 
weblontwerp een grote stap in. 411! ~ 
ti'rt:~ Yan wat! Tarr ~ zijjde der voor
llbmdlen UU~; de IICaahtpeuionm•g ai
tijG ia ..... gat-. 

Het Ïil &ee• fti1elliC staat8penstoen 
- hi wi1d.e. dat. l'aalllle toege'ft'Jt 
maar het bevat zeer aterl: de. .--en
ten daanran_ Zo sterke element-, d.t 
Wl.'eft dteltter biji ~ w.a.rbeid :lQli ~ 
WamJle~ .en liet st..tspen.sioen noem-

öe à'aa -~-
Nu wenl. ut Mu Rliniater SUurlloft 

in. zi;Pl M.v.T. ontkend, die àeJartJf 
werftte met een ,,modern" verzeiEerim:gs
Jtegri!t, ee. liepftal'de> construdie: va• 
àet h&'riP · lOeiale wáe:krering,. waar
liliit eea ,..gn~ep. VilliD JIUSOilen uit ink&
men en vermogen lttijdraagt". 

Maar dan is, zo zei de beer OI!Jd, ~k 
het stel'sel van de Bond voor sta~ 
}'>emia~rerinp; "sociale verzekeYÏllf#"' en 
dan Z(IU me11t ll.et.. •Jd!a selcia:Le ve.ne
kerilllg kUSlolleD IWemu., als uit de. al>
gemene belastingeu. naar inkomen e!li 
vermogeJi, de kosten van ziek~. o~ 
vallen, invaliditeit, werkl:losheid, e.d. 
zouden worden vergoed. want dtm 
~haagt è ~ep; dlllt! ilr het geiiele Ne
derlem.dlse -.:ol){. il! de zin van. .re tile
iÏilllli'Üe' -. àe- M.v.T.,. lNj tot ees ffllld,_ 
waa.n~it. .aij wordlul geholpen, elie ~ 
troffen worden door callllTiiteiten, die 
a1~ lfl1.eR, V11ta IM- ~"1" M"dreigen. 

En wanneer men thans - de heer 
Oud verJileugtl'e ziclll: da-arover - OGk 
8181n Ik rec:hte:rzijdle 2!ieff daarin mede 
venmil!:t, ·claft. a.anvaal'elt Men toch een 
fumulle~; di~ JillleD •~ hij aan ~ 
hiiJllàl ._ C'itatea aaRtDen de) dertic 
-.:eertiig par pieèelll 4iaar v.v~em-. 

verwiJuo:p. 
Was die ombuiging van dat ~ 

DEZE BURGER 
vindt dat het b.i.a, hij; Gns-, in Nederlan4i mavr keel sla,Jie•; t.be-gGlt in ale 
v66rverkiezing.strijd,. vergeleken. bij. de Verenigdeo Staten, waal! mu - iil 
verband met de toekomstige presidentsverkiezing, reeds een grote opwia!• 
mng Jaee11sot. Wie ziet wat dcátár, nlli reeds, te dCJe!Jl; is met iletxeimg tol! <de 
democratische candidatuur voor het hoogste ampt, wie leest hoe daar de 
Stevensonnetjes en de Kefauvertjes nu reeds elkaar in de haren :z.itten, moet 
erk~nen dat het bij, ons: een dooie .Goel is. lik beer Ketau;v:er dr!llkt baby's 
aan· de horst, streelt kinderen over de wangen, drukt handen van willekeu
riiJJe. mannen en vrouwen met de woorden: "ik ben Kefa.uver en ik hoop dat 
u op mij stemmen zr:Ut". Bij ons heeft, naar mijn weten, de heer Oud zidl 
nog over geen kinderwagen gebogem, beeft de heer V'C!In Leeuwen nog niets 
aan de borst gedrukt en zou de heer Korthals - voortover· ik hem ken -
liever zijn oong afbijten dan iem<nad die hij niet ient QP straat aam Ie 
spreken, laat staan met de opwekking: "ik hoop. dat u op ~ stemmem 
zul't''. - De. enige dïe ·wel eens iets aan de borst drukt en. over de wangen 
sJ.xi>jkt ben ik, die 1!I!CJg miet eens OJ!l' een kansioze> plezats st'r:r-

Het enige wat wij deren is, in cmze eige-n lmm.tem; sclurijv~~m drat àl het 
~lifk in onze broekzak zit. Romme beeft, in De Volkskrant alle gelijk van 
de. weseld, Burger heeft, in Het Vrije Volk, wonderfiïkerwijs 6ók alle honderd 
procenten van bet zelfde gelijk in zijn zak. 

Alle· partijgenot.l'ln weten dit reeds lang en alle njo.t-partijgenoten gelove111 
het eenvoudig niet. Men schiet daar niet veel mee IÎfll! en bet vervelende is,. 
dat het zo vervelend is. 

Voor een groot deel ligt dit cmn tms- kiesstelset me·t zijn evenredige V'el'· 

tegenwoordiging. Dat heeft vele goede zijden, maar voor persoonlij.lte · 
sympathieën en ltusjes· geven li!ZJl1il' bet geen . plao:ts. · 

Dat is jammer, want bet sluit de mogelijkheid uit dat wij, grauwe jongeiJS 
van de straat; de stevige armen van de heer Cornelissen in broederlijke 
liefde om onze tcnr wrelen, of. dat d~ Fleer Tilcnms- zijl'! wang tegen de ónze 
houdt. 

/Je IJltaCht al jaren de aandacht. V<lln de heer RCitillme te trekken,, maar ilt 
ben lucht voor hem. "Ware ons kiesstelsel anders en persoonlijker gericht, ik 
zou alle kans hebben een glimlachje of een WJa:mgltneepje VQI\r hem te 
ontwangen. 

Zolang wij het kiesstelsel houden dat wij hebben. moet dit, vrees ik, een 
l'nmle wens. een i./llusi& bli;V'el'l V'I!IOI' 

• DEZE BURGER. 

~ nCJIIig - vreclt te sluiten tussen de 
~stan41et's ·van llllaatspensioen en de 
_.dlln411!!-s -.an ftrzekering, dan ver
heugde hij zich daarover, maar dan 
kwam het e11 toch wel op neer, dat de 
e- partij gdiji: lUijet ten aanzien van 
de zaalk. eB ~t de àndere partij gelijk 
kqgt ten 8!111111Zie• "f.llll de naam, waar
omdier de zaak zal worden aangekon-
dï&;cl. ' • 

• * * 

Vijf punten besprak de heer Oud 
~ :l'ft!g', Me- a:J!Je aanto

nen, dat hier van "verzekering" maar 
weinig sprake is. 

In de eerste plaats is, zoals lij al 
had gezegd,· er l'eeD rectltstreeks. ver
band meer tuSIIIeiF premiebetalillg en 
~ omdat - en :hij juichte dat 
toe - het pensioen wordt veranderd 
met de loonindex. Als men de mensen 
iets waarèe;"'<IOls wil -r;e-.-. · nwet 
mea di.e weg i.J:J.sl.aaa. Kaal: dall. maallrt 
men toch het verband tussen de pre
mie, die in de jonge jaren is betaald, en 
liet pensioen, los. 

Aan de andere kant. aaa tie kant. 
van de premie, is het verfland óók los
gema:akt, W"'mt de prelllie ilr een vast 
~tage Tlm· het Ddrontett. De P"~ 
.re iil fll 'W'nllD ceww._ tot eea 
prupwiiulwle Jlefiillg . ._ ._ iakem .. 

..... - ~ png:u:.il!ft ~ 
v- * -..-atm- ef' liiR 1.-ltelutin&,. 
Ml lileelt liet kuaka- - eeB Ttteste
m~lastill.&-

la - diertie ...... 1IEeel)k .. Ttteltasü1le
llaoJ:a.ldes ia dae wfi eek 4tlllidelijk aaa 
de clag ilij. de wij;á van ~- Het eniee 
verballwl tussen de. nie.t-he.talin& van de 
premie . en het pensioen iis llet "sclwldil(" 
nalaten"· van artikel :la, lletgftll. (daar R 

Jli1I11'S.'FEH S"lJIIUIIIfJrol' 
..•••• ontk1!11'11l'lliJ19 ..•... 

premie vo01r .. ~ tlo&r w 
wertg!I!'Vel!S 1IJ"OinJt iillpfl4lllllllllen} :lidll al
l!eem VOGr de lde:rle •lll*aàieJtllll ba 
-~en. De lM!e' Owi, ..__ echts 
aaJa. dat een ~i• DQldul." :aïda. _. 
welij,ks zal lwnnea · VQQJ:•ou. en hi1 Il&JII\ 

dan ook aan, d:at de Verzekeringsbank 
zullt een "sclmldi& nalaten"· niet te ge
makkerijlt zO'tt vaststeJ.1en; 

Het belastingkarakter treedt. voorts 
zeer dufcfeli;r'"k aan de dal' cfoer .d'e geliele 
flf gedeefteiÏJ'"kf.' vrijsteJFmp; wn de lage 
inkomens. De heer Oud had daartegen 
geen enkel bezwaar, maar men moet toch 
wei goed! zieD" tlat d:it ia 'lllleciJisel es 
llliaeri:ll!ünatie va~~t tile l!oo-.ekkenden te
ge:uawr d.e ldeil.ie ael:Wa=w- is, wa» 
de lo<mtrekkenden moetelll da pentie 'be
talen.' onversdlilr~ hoe poef. hun inke
men is, ook ars d'it l'igt beneden de 
f 2U89'.- of t 3et10:-, waanwer de klei
lle zetf'staaotdiigen dan miets" fff ftTI vermin-
deR p~~emie lletaleft, A. 

(3re ~~Flitsen ll)' 

SIMPLUS 
B&AN.D&LUSSEU 
-Of.ficiial ~kevd 

'J1àlrijlte attesten. 
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* ~ WEEK fot WEEK * 
.,Naa.r Gil:l.e. iladzak wezpt fieR nadel'e toe

lichting toch geen volmaakt bevredigend äcàt 
op de ga11g van zaken· met betrekking tot dit 
'Verdrag'". 

Geen &ou~s· voor 
vergeten grOPpen (I) 

De Sociaal Ekoaomische Raad tleeft een 
rapport uitgebracht over Jaet vraagstuk 

eter z.g. "1f'et'g0ten groepen". Laten wij .eteen 
~.dat ft •lak aehter elkaar eea t•ICI!de 
teleurstellend ra~ Ït!l, dat de S.E.R.. Mt 
licht heeft doea an. .. 

Het eemte telaulitellende r.a.Pflort, dat .eWg~ 
weken geleden verscheen, had betrekkiag op 

· het prolak 1!11 VUl de lOOllSverhoging, waarom
trent wY de.slijds ter plaatse .het een en ander 
hebben gezegd. 

Beide rapporten moetEa wij helaas aepöef 
beoordelen. W-et ill er een belallgrijk -.e~ 
u..l. dat de S.E.Rt' in het eerste gev.ai lriet ~ 
stemmig ia • ·o.cmleel was, hetgeeD.. met lie
trekking tot het probleem der vergetal grcae
pen wel het geval blijkt te zijn. 

Vanwaar echter deze eenstenmûgbeic!! OM
tlat men de oplossÏJ'l&8l uit de -weg is -~ 
en slechts de lloofdpunten van het w.aag:sltlk 
heeft aang.eilluicl, waaromtrent uiteraard ver
schil VUl -.eBiftg lmn. 01\tstaan? 

Hoe dit alles ook zij. de S.E.R . .zal ~ haar 
jongste rapport menigeen hebben tele.uz-~~steld 
en wel in bet bijzonder de groepen, ctie rijkàal
•md uitkeken naar hetgeen d.e Raad ~ àea 
•u hebben te zeggea. 

De &E.R.. àeeft deze t.elellt"Stelling reeds 
Wl0orvoeld en heeft er daR ook in zijn rapport 
'ftl.n te voren, bij wijze van een zekere \lfemlit
llehuldiging, melding van gemaakt. 

Nogmala, eea ~ng biedt het rapport 
met. Het ill '~Ni sterk· analyserend, vooral in 
historiaeliile zin. Dit is vanzelfsp.rekead wetea
achapfielijk ·§l!lliea wél· intet'essa11t, maar in de 
praktijk 1\eeft men ~r toch niet zo veel aan. 

Geen soulaas ·voor 
v~rl(eten groep_e'! . ( 11) . 

Geeft. ~ nwcxt. ... c-een .ossiDg, 'VOOi'.;. 
al.llil!t 1100r de Weine spaarders" pàeel 

waudektos is àet tDda Jliet,• al heril:alea wij. 
dat het àeeft gefaald, <Omdat het een oplossing 
uit de Wi!C p.g.. »et name 4p het terrein vD 
de beiatltiftgverlaging zijn wij geen ~ete 
'9oorstella ~omen. 

Wu is bet dan wel, dat aan d.it rapport IQC 
eni&'e wa.a.t'ie Terleent! . 

In de ~~ plaats het feit, 4iat het rapport 
ach bezighoudt met de JI,Il&lyse wie eigenlijk 
tot de vergeten groepen moeteil worden IJI!ft
lllend. Ia ae tweede plu.ts g~eft het rapport 
lierschillende rïcl:atljnen aan. die bij nadere be
atucieriBc • uitwerking wellicht een positief 
resultaat in de praktijk tengevQl~ zullen heb
ben. 

F.a iJl u ènle, ea zeker aiet je laatste 
plaats beeft bet rapport het waaptuk ·'ftlll 

de ve;getea groepen weer eens d11ide1ijk in bet 
bruutpat ".. ;de belaag'Btlelfi:ng gep1aatat ea 
dat werd waarlijk tijd. Immers, de vergeten 
groepea ..,.,._ ~teL 

Moge de regering tenslotte uit dit rappcm; 
IK nadice ......._, opdat de vergete11 ~ 
eiadeljk eii!IM1ilW te.tg*n ~llea wOI'àell ~ 
at 1aet l'&l'IM>lt tealotte emgct:mate ... • 
cloel he'bbea •beuttwoom. 

Áf~ÏR!f (J(JR 0011den (l) 
-~ .-li'b'tns De Bnsijn, prof . .u-. wua 
· V Oft,a" 'ft!l de Kieft en staat:ileeldaril 

clr. Veldka.lap hebben ~ wetsontwerp io,ge-
• c1iemt tot tifdetüke rege1iD,g betreffende afbeta
UDgaov~ 

mer.eie ill.eea ·hela.Dcrïk ~leaa- • 
Olàe ged!H, .dat reedil pr•· I! tijd zeer "ftei 
gSiáGele:z;w, ......a i*rmdiotmal als nationaal 
heeft bezigge'lwtlden.. 

Er $ iB. de toop c!er tijden altijd· felle ver
dedigera eu tegeustanaem nn het afbetalings
systeem geweest en M IIOdalûg is het ook . 
...W. eea DIÏil of .-eer act.eel probleem ge..__ 

lletlbea de -~ • staat:t.ecretaris nu 
getraeht ..,.,... eea· a ~ dijd stelling te 
l1eiiJea trc- het afbet.alin,gsah-lsel? 

Het antwoord luidt hierop. 4illtkeill'leMI. Het 
Ja zeker niet de bedoeling van de bewinc:Wie-

1let iit wtm.dp1mt kunnen. wij oo.s volkomen 
àeR geweest het afbetaling&at.elsel priocipieel wreaigal. 
aaa de orde ~ stellea. Er zijn .andere factoren, Het is iB psycluMogische zia toeh wel Jleel' 
cüe ltet ft'ij ~g noodzakelijk maakten onjuist een dergelijk verdnag te tekenea als 
het afbetalingssysteem onder de loep te nemen. men. het over de houding van ziin verdraga-

De jongste looopolitiex·héeft immers piotse- partoer in het ~beel.met eens b'n .zijn. erger 
li&,g de koopkracàt woerboogd o.m. door de wt- :mog: als mea. over cüe houding bepaald ~r
iaeria« ineens, de loonsverbogingea ea 1ie wr- wtoord il!l. 
1lubbe1de vaeantietoeslag. Dit dOCJI'. dea piot- En. nog erger: als uit lliets blijkt, dat die 
seting toegenomen koopkracltt het tropen op partner ook maar enige moeite doet om. zija 
.afbetaling eea .stÎDUilans zal ondergaan~ staat houding te ~D.. 
als een paal bovea water. lne.r.aan &itteJ1 grote Het Gildertekenen van dit ~ getuigt 
~a.reD, 'áUlgeliet door het kopen op a.fheta- dan 001t van een. zeer smppe hou.ding. 
ling op toekomstige koe»pkn.eht beslag WM'dt lndien onze regering het been niet stijf weet 
gelegd, wa.a.rv.an men nÏ'et met zekerheid kan te hGuden, brengt zij vele n.atioo.ale ~n, 
zeggen <Of die koopkracht er in de toekomst . die - eenmaal ia het iatema.tioaaJe riak ät:· 
nog zal zijn. Is deze«' fu de t~koDUJt Jliet, daa · pa, ia ernstig ~r. 
kall ~ ematige erisis G81áituD, die eigallijk · :men teleu.rste11ende' houding. die, .naar bet 
door kQJlStmatige factoren te" cqr is ~el!t. .ons voorkomt, wel eetu~ erDBtige gev~.ea al 

Tega. dä: gev.aar wiDen de ministers en .kuaDea hebben. 
~ ~n ea q me11ea tie m.ogea 
~ dat~ dit woo!llle:IDtm weillig De
:zvn:rcn 'ZUllen worden geoppei'Ci. 

Njet over het hoofd moet e-ve"'u-wel....l ··worden 
g.eDen. dat ,.. berijders yan stokpaardjes int 
iftltwwl.t>Msrp -...Beu aangrijpen oa Àeit at'Deta
li!ngasteb'lel te\ pritlcipale te lijf te gaan. · 

Of zij hlermee succes zuUea hebben is JSeel" 
de n:aag. oadat het \Wtsoatwerp eea ui~e
aprolaea tijdelijk kanktet" draagt. 

Ä(beta.lin!( «an banden (ll) 

Het wets~ntwerp tot tijdelijke regeliog ~ 
aibet.aijaagsovereellloom.stat moet 1u. 

woc<iea toeg.ejaieht. Laten 'Vrij de belangrijke 
sooiale kant thans. buiten bescl:10uwing (hier 
zouden wij weer komen op bet terrem v.an het 
princ4üëJ.e vra.ag:stuk van de .afbeta.liag als zo
danig• eea ongebreideld afbetatingssysteem 
zou v.oor onze economie zeer grote gevaren 
..kunne11 inb.oudea mals prijsstijging'en., alsmede 
ibet da.ft wan onZJe uitvoer. 

EeR andere en. meer belangrijke vraag is in 
hoeverre het wetsontwerp eventuele ontduikin
gen zal arete~ te voorkolÎlen. De ervariagen. 
~~de wet.9P W Q.deauteWel z.ijn ia cüt .op:
ridtt_aa aiet bepaald vaa gunstige u.rd. · 
..... w .. wil het wetBontWelp tan zijn doel be-

113!l'twoorden" dan zal het in voJdoende. controle
m.a.atregelen. moeten voor.zMm 0lll het .11iet t.Gt 
eea~reau.kea. 

Waarom zxln hatUt mel 
vriendschapsverdrag?_. 

V:elea sulieJl met on met vetiMti&!riDg 
kennis hebben genomen van het feit, 

ciat 22er lwrte tijd ma de «~.nieDdeJijke .Mu
ding van de Verenigde Staten jegens ons land 
inzake IndoDesië, de ministers Luns en Beijen 
en 'Cie Amenbam!!e ambamm.deur in Nederland, 
H. Freem&D Vattlaews, een Nederla:mda-Aaeri
ka.uls wntrag ftA vriendschap, haDdel u. 
.clleepvaart hebbelt Gndertekend.. 

Verwondering wekt clre Olllliertekel!ÜIIg na. 
dit verdra& vooral .ook, Gmdat het tnede 4oor 
~fde Neclerlandse minister geseliieMe (mi
··DÏIICJelr lAns) , .die aog ges weelk ie 'IIOnlB • 
M ia het padement tee- tie V~ a.a-
tea te •bet- Pw· . . 

De NMlawe Rattenlam'l!le CMmmt pat t'JP 11it 
YJ'&ICIIt* a .. 1'111tri~ .Kr.itisdae CNZ'JP= 

· taar" Bader :-1!tl stee1d; ,zijD -~ 
t7Ym' cleze ~kening evmiaia .-Ier tttoe1ea 
Bi bankell. 

Het blad cüed hetgeeD in de preambule van 
dit vemmr .... wCJIIdt gezegd, te w.etea: 

"Het K011illb'\îk der NecieriaDdea ea à Ver
enigde Staten van Amerika, veriaa:gend de bul· 
den van vrede en vriendl!lehç,-welke nn ·O'tltb
iler tussen hen bestaan te versterken en nau
were economische en culturele betrekkingen 
tussen hun volkeren aan te moedigem ....•. ileb
lla1lelloten een verdrag 'ftB ~ap. ha-
4el ea aelleepvaart te sluiten ...... ., 

"'ll!!leÏilclre de gehele zaak echter zo objectief 
~ te stellen, wijst de N.R..C. er velder 
O}t.. dat cle llerm ,,vriendsd:l~erdrag'' 111iet tot 
.-..attiagen aanleiding mag geven . 

la feite regelt dit verdrag, al4us llet Ji1&4, 
.namelijk Diet anders dan een. aantal strikt za
kèl.ijft betrekkingen, zociat ua de illl clit ..,_ 
.-.. ~ tenll "vriendschap" niet al te 
'\"e€1 betekenis mag worden toegelremL 

'lerecht 7en"lllgt de N..R.C. daB..: 

In/lntie of niet ? 

Aangezien voor de vergeten groepe~~. de 
geldoatwu.rdiag eea. belaagrijlGe mi 

speelt heeft de Sociaal Eeoaomiache Raad ia. 
.zLj11 acivies uitvoerig materiaal -.,en;ame}d criS" 
de prijsbeweging in het verleden.. 

Om m de toekomst een inflatoire prijsbewe
ging te VOorkOlDeO heeft de raad eeR au:ttal 
richtlijnen ~ met bet~kking tot de ~ 
-roeren financiële, monetaire en sociale politiek, 
o.a.. door beheersing, resp. stabilisatie van het 
prijsniveau, te.l'wijl met kracht moet worden 
gestreefd naa.r een ~riagiag T8J1 het prijspeil 
m die sectOl'eft. waar dit i.v.m. relatief hela* 
rijlcie procduktiestijgiilgen. mogelijk is. 

Daarnaast zal getracht nweten worden een 
toekomstige infla.OOire beweging van de prijaen 
te vermijden. · : 
· Hier komt toch wel een merkwaardig ver
schil van mening voor de dag, dat soms onder 
de 'leden van de Sociaal EcGnooniscbe Raad 
blijkt te bestaan. 

Het bovenstaande oordeel ten aanzien vao. 
het voorkomen van een inflatié is het ~ 
ftli&'e eérdeel van .alle leden v.an· de Ra.ad. 

Toen eveawel het vraagstuk na ~de. Jooa:8.. 
verb.ogjng aan. c1e erde WU, apeelde de inflatie
faetor voor versebiBende 1eden bliJKbaar ·geen 
roL , · 

Waarom t.àaBs deze eeDStemmigheid? Helt
ben werknemers en werkgewn tb.ans gea
aealijk ingezien, dat de strijd tegel mftatie 
oééa van de v.oomaamste taken is om onze eco
nomie op eea gezond peil te houden? MO«en 
wij hieruit thans coocluderea., cia.t de ftl'WChil.. 
len van· meJ!ling tel\ aaMielt flD ee1ll in c1e tc.e. 
komst te voeren loonpolitiek tussen beide groe-
pen tot het verleden zal gaaa behoren? . 

Dit zijn zS"er belangrijke vragen, waarop m 
de praktijk toch wel eem~ het atttWOGrd ·zal 
moeten volgen. 

ZAAK-JUNGSCHLÄGER ·. 

De Jongeren-organisatie Vrijheid en OemG
aQtie bëSegt, in .samenwerking met de 
Uberole ~ Amsterdofll · 

•uv.AJ ... · · 

OPENBARE VERGADERING 
~maandag 9 apri'l a.s., des avonds te 8 wur 

.in de grote zoal van Kfla$nQPOlsky 
Warmoesstma't, te Amsterdam. 
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'\!BI.JHEID EN DEMOORATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

De AICJemene Ouderdomswet in de Tweede Kamer UIJ • Loon· 
ronde en priizen • Kleine vermoCJensbezit~ers • OmslaCJstelsel in 
plaats van fondsvorminCJ • AanpassinCJ vlek op het wetsontwerp 
• Het tere punt der verkregen pensioenrechten • De situatie der 
ouden van daCJen. 

Aan h&t ontwerp Algemene Ouder
domswet zit een verplichte loon

ronde onverbrekelijk vast. Dat blijft, zo 
meende de heer Oud, toch een van de 
schaduwzijden, omdat de niet-loontrek
kenden daàrvan in de een of andere 
vorm toch wel de last te dragen krijgen. 

Er Is reeds gesproken over het door
berekenen in de prijzen en het blijft niet 
uit, dat de "vergeten groepen" daarvan 
dan weer de last te dragen krijgen. 

Daarom is, .als men het uit een oog
punt van belastingheffing beschouwt, dit 
deel van de regeling in zijn wezen een 
niet erg doeltreffende vorJll (om het 
maar zacht ·uit te drukken) van belas
tiiÏgheffing, die in het bijzonder op de 
zelfstandigen zal drukken. 

Uit een oogpunt van heffing naar 
draagkracht achtte spr. het ook zeer· 
verwerpelijk, dat aangeslagenen in de 
vermogensbelasting :met e·en zeer klein 
inkomen (er zijn mensen, die van een 
klein vermogentje moeten leven, dat 
slechts een zeer bescheiden inkomen op
levert) geen enkele vermindering krij
gen. Onze fractie heeft dan ook later 
gestemd vóór een amendement (van de 
heer Van de Wetering), dat hieraan te
gemoet wilde komen. 

Op grond van het een en ander ge
loofde prof. Oud, dat men het vraagstuk 
eigenlijk niet los van de belastingdruk in 
het algemeen had mogen bezien. En 
daarom 'geloofde hij eveneens, dat, hoe 
gaarne hij zijn stem aan het wetsontwerp 
ook zou geven, wij zouden ervaren, dat 
met dit wetsontwe'rp allerminst het laat
ste woord zal zijn gesproken. 

Evenmin geloofde hij, dat het laatste 
woord zou zijn gesproken over de ver
houding 100 : 60 tussen gehuwden en 
ongehuwden wat de uitkering betreft. 

Het vijfde punt, dat de heer Oud in 
zijn beschouwingen betrok, was het 
vraagstuk van de financiering. De Re
gering had het z.g. omslagstelsel aan
vaard en de heer Oud was het daarmede 
van harte eens. Een ander systeem was 
trouwens nauwelijks denkbaar, want door 
het pensioen afhankelijk te stellen van 
de loonindex, zou thans iedere maatstaf 
voor het berekenen van de. premie op ver
zekeringabasis ontbreken. Alleen bij een 
werkelijk verzekeringsstelsel kan fonds
vorming of omslag een probleem zijn. 

dan moet men het boven een bepaald hl· 
komen ook over de gehele lijn doen. 

Dat wil, zo stelde de heer Oud terecht 
Tast, echter niemand; dat wilde ook hij 
in geen enkel opzicht, want daarmede 
zou het gehele werk tegen de grond lig
gen. 

Hoe staat het nu met de in de toekomst 
t~ verkrijgen aanspraken? Hoofdregel 
moest naar zijn mening ook hier zijn~ 
pacta sunt servanda: datgene, waartoe 
men zich heeft verbonden, moet worden 
nagekomen. Afwijking daarvan is alleen 
geoorloofd, indien · dringende algemene 
belangen daartoe verplichten. 

Voor zover bestaande pensioenregelin
gen in de mogelijkheid van wijziging 
voorzien, is er geen moeilijkheid. Dan 
heeft het contract zèlf de zaak geregeld. 
Het bedenkelijke voorschrift was voor de 
heer Oud echter het voorschrift van 
artikel 61. De wetgever gaat daar ver
anderingen aanbrengen in pensioenrege
lingen, die niet konden worden gewijzigd; 
zelfs in pensioenregelingen, waar nadruk
kelijk het tegendeel is bepaald. • • • 
De gedachtengang, zo meende de 

heer Oud, is blijkbaar geweest: De 
werkgever heeft zich offers getroost om 
een pensioenregeling tot stand te bren
gen. Het is onredelijk, daarboven van 
hem onverkort de premie te vragen, die 
voor het bodempenl!ioen moet worden be
taald; Deze redenering is echter, logisch 
geredeneerd, fout. De premie voor het 
bodempensioen wordt niet gevraagd van 
werkgever, maar van de werknemer. Ver
wacht wordt alleen, dat de werkgever 
(ten dele daartoe in staat gesteld door de 
af te schaffen vereveningsheffing) de 
werknemer een compensatie zal geven. 

Zuiver gesteld moet het probleem zijn: 
Is het redelijk, van een werkgever, die 
offers brengt voor een pensioenregeling, 
te verlangen, dat hij bovendien de volle 
premie voor het bodempensioen zal com
penseren? De remedie zou dan moeten 
worden gezocht bij de regeling van de 
looncompensatie. 

Al met al was de heer Oud' van me
ning, dat de Regering zich nog eens goed 
moest bedenken of men zich op de weg, 
welke artikel 61 aangeeft, zal gaan be
wegen. 

Het toepassen van een 'korting op pen
sioenen is, zo zei de heer Oud nadruk
kelijk, altijd een kwalijke zaak. Hij had 
in deze Kamer - hij was toen lid van 
het Kabinet - de debatten meegemaakt 
over de korting, die op de Indische pen
sioenen werd toegepast. 

Naar zijn mening is een dergelijke 
maatregel alleen bij een volstrekte nood
toestand gerechtvaardigd. Hij had des
tijds op grond van de noodtoestand, waar
in de Indische financiën vèrkeerden, als 
lid van het Kabinet (al was hij niet 
rechtstreeks bij de maatregel· betrokken) 
de medeverantwoordelijkheid daarvoor 
aanvaard. Hij had dat toen met een 
buitengewoon bezwaard gemoed gedaan. 

Er zijn toen ernstige debatten in de 
Kamer gehouden, waarbij het recht om 
een korting op de pensioenen toe te pas
sen, zowel op staatsrechtelijke als op 
morele gronden ernstig werd betwist. Hij 
ver~angde niet naar een herhaling van 
·dat gevat· en een noodtoestand als die van 
1933 achtte hij hier bepaald niet aan
wezig. 

De artikelen 61 en 62 (de aanpassings
mogelijkheid openend) achtte spreker 
daarom een ernstige vlek op het ontwerp. 
Bij een grote maatregel, als thans stond 
te gebeuren, vond hij dat zeer te betreu-
ren. ' 

Als men, zo stelde de heer Oud tot slot 
vast, die aanpassing achterwege laat, 
zullen sommige gepensioneerden mis
schien een wat hoog percentage van het 
loon ontvangen: misschien zal in enkele 
gevallen het pensioen méér dan het loon 
bedragen - hij betwijfelde of het er veel 
zullen zijn - maar àls het zal voorko
men, zal het altijd betreffen mensen met 
uiterst bescheiden inkomens, mensen, die 
het, ondanks hun pensioen, op hun oude 
dag al zwaar genoeg hebben. 

Ieder, die met de situatie, waarin de 
ouden van dagen verkeren, op de hoogte 
is, weet, hoe moeilijk het voor hen kan 
zijn, ook in deze zin, dat vaak met het 
stijgen van de jaren de behoeften toe
nemen, omdat ouderdomszwakte en ziek
te ertoe leiden, dat men meer nodig heeft 
dan toen men nog ten volle aan het 
werk was. 

Wil men van zijn levensavond nog 
wat genieten, dan eist dat eveneens extra 
uitgaven. Allen, die wat van het leven 
van de ouden van dagen weten, verstaan 
dit. Laat, zo eindigde prof. Oud zijn 
rede in eerste aanleg, van de wetgever 
niet kunnen worden gezegd, dat zij dat 
niet heeft verstaan! 

• * • 

Wij hebben in de afgelopen maanden 
in ons blad herhaaldelijk stukken 

van lezers over dit algemene ouderdoms
pensioen opgenomen. Er is een leven
dige gedachtenwisseling geweest en heel 
ons volk heeft belang, bij wat er thans 
tot stand gaat komen. 

Dit rechtvaardigt, naar wij menen, dat 
wij aan de houding van onze woordvoer
ders in de Kamer en van de fractie, ook 
uitvoerige aandacht wijden. 

In het volgende nummer zal aandacht 
worden geschonken aan de rede van onze 
tweede woordvoerder, mr. Van Leeuwen, 
aan diens amendementen en aan de 
laatste fase van de parlementaire strijd, 
welke over dit ontwerp is gevoerd. A. 

Dertig jaar geleden had de heer Oud 
in de Kamer .al voor de sociale verzeke
ringen gepleit voor het omslagstelsel. Ook 
in werkgeverskringen is, in het bijzonder 
door de heer Kaars Sijpesteijn, jarenlang 
met overtuiging voor dit systeem gepleit, 
juist uit de overweging, dat men met 
dat stelsel in staat zal zijn de pensioenen 
op peil te houden, hetgeen men met het 
fondsvormingsstelsel niet zal kunnen 
doen. 

• • • 

Gemeentelijke subsidies voor 
kerkelijke doeleinden 

En tenslotte was daar dan het laatste 
en moeilijkste punt: dat van de 

aanpassing. Dat was naar het gevoelen 
van onze fractievoorzitter het neteligste 
punt van het ontwerp, omdat de aanpas
sing principieel in strijd is met het begin
sel. Het beginsel is immer, dat iedere 65-
jarige het bodempensioen krijgt, onge
acht zijn inkomen, maar dat beginsel 
wordt nu voor een aantal gepensioneer
den in feite doorbroken. 

Het is zo, dat de aanpasl!ingsregeling 
de genieter van een particulier pensioen, 
die een polis heeft ontvangen, van de 
regeling ·der aanpassing uitsluit. Dat is 
uitsluitend gebaseerd op praktische over
wegingen, maar het geldt hier toch ver
kregen rechten, die alle van dezelfde 
aard zijn. 

De heer Oud wilde niet zeggen, dat ver
kregen rechten n i m m er door de wet
gever mochten worden aangetast, maar 
dan moet het algemeen belang toch wel 
héél duidelijk aan de dag treden. En 
bovendien moet daarbij altijd gelden: 
gelijke monniken, gelijke kappen. 

Wat is h i er nu het algemeen be
lang? De minister zegt: Nederland kan 
zich bij de toenemende vergrijzing niet 
de weelde veroorloven, pensioenen van 
meer dan 90 pct, van het laatst verdien
de loon uit te keren. 

Dit argument tastte, naar de mening 
van prof. Oud, echter de grondslag van 
de gehele wet aan. Men kan met even
veel recht zeggen: Nederland kan zich 
bij de toenemende vergrijzing niet de 
weelde veroorloven, een jaarlijkse uitke
ring van ruim f 1.300 te doen aan hen 
die ook zonder die uitkering in hun Ie~ 
venaonderhoud kunnen voorzien. Dat is 
precies hetzelfde. Als het algemeen be
lang op deze grond tot het maken van 
inbreuk np v.e.rkregen 11echten dwingt, 

Een wederwoord aan dr. P. D. van Royen 
(Ingezonden) 

Met grote belangstelling en tegelijk bij
zonder verontrust las ik in het nummer 
van 25 februari l.I. van ons weekblad 
de pennevrucht van de heer P. D. van 
Royen onder bovenstaande titel. 

Ik ben weinig verrukt over de wijze 
waarop 'de heer Van Royen de stelling 
van prof. Van den Berg meent te moe
ten diskwalificeren. Hij spreekt wel over 
theoretische bezwaren maar noemt ze 
niet. 

Nog ongelukkiger wordt één en ander 
wanneer de heer Van Royen dan prak
tisch" gaat worden. Inderdaad dàt ~rt. 31 
voorbeeld doet het wel. Bij velen althans. 

Mij doet het niet zo veel. Er moet ge
loof ik in dit soort zaken wel onderschei
den worden tussen fanatisme en offer
vaardigheid. Ik wil dit echter laten rus
ten en de heer Van Royen vragen of hij 
zich ernstig bedacht heeft alvorens uit 
enkele voorbeelden zo'n algemene con
clusie te trekken. 

Mag ik eens een ander voorbeeld noe
men uit mijn eigen praktijk? Ik ben n.l. 
de leider van een prot. minderheidsgroep 
in het Zuiden. Een groep, die door immi
gratie van vele noordelingen gegroeid is. 

Voor deze mensen en hun kinderen 
zetten wij werk op. Jeugdwerk, culturele 
avonden, sportwerk. Wij hebben voor dit 
werk ruimte nodig en bouwen een eigen 
centrum. ! 80.000.- kost dit geheel, 
waarvan wij f 60.000.- bij elkaar brach
ten. 

Is het dan verkeerd als de gemeente 
subsidieert? 

Heeft de Overheid dan geen - ~t 
wel - aanvullende en helpende taak. Is 
het ook Biet een algemeen belang dat de 

werkende mens niet vervalt aan het 
niets, aan tapkast en borrel. Moet dit 
niet gesteund worden omdat de kerk 
dit opzet. Mag zij niet iets doen voor het 
gehele volk? Of moeten deze mijnwer
kers dan alles zelf betalen? 

Ik -ben blij dat dit stuk ingezonden is. 
Ik heb de stille hoop dat de redactie 

er iets anders over denkt. Ik heb in 
geen tijden meer zoiets gelezen. Het zijn 
deze tonen die de Volkspartij voor Vrij· 
heid en Democratie in discrediet zouden 
brengen. Zie je wel dat , die "liberalen" 
niets veranderd zijn. 

Ik ben bang voor de idealisten die on
der zulke "regenten" zouden moeten 
werken. V ziet, mijn voorbeeld leidt tot 
een totaal andere conclusie. Daarom zal 
de Overheid geval voor geval moeten 
overwegen. Taak en grenzen worden dan 
duidelijk. 

Heer Van Royen a.u.b. geen algemene 
conclusie! 

Wika L. DE RU, 
Eygelshoven (L.). 

STALEN 
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Nieuws uit het Noorden 

Thans een verslagje over een 
vrouwenvel1g'adering in het 

Noorden. Voor de vrouwengroep 
Leeuwarden vertelde mevr. dr. A. 
Blanksma-Kok over haar werk als 
gemeenteraadslid in deze plaats. In 
dit l<iclhaam heeft de P.v.d.A. de 
helft va.n de zetels en 1. Voor de 
kleinere partijen is er dUs vaak niet 
al te veel medewerking mogelijk; .zo 
is er bijv. niet in alle commissies van 
'bijstand een V.V.D.-vertegenwoordi
ger. Van de kant van het pUbliek is 
er weinig belangstelling voor de zit
tmgen van de gemeenteraad, dit in 
tegenstelling tot vooroorlogse jaren. 
Ook werd er toen veel feller gede
batteerd dan tegenwoordig. 

Spreekster kreeg versclhillende 
vragen te beantwoorden o.a. over de 
begroting, de nieuwe veemarkt en 
benoemingen. 

Met een opwekking, om zo veel 
mogelijk de Vrouwen Verkiezings 
Dag va.n de V.V.D. bij te wonen, 
sloot de presidente, mevr. E. van der 
Mey~va.n ZWet, deze geandmeerde 
midd8J&', waarvan de opkomst bevre
digend was. 



Winolm EN DEMOORATD!l 

Dr. K. Landsberg overleden 
Met groot leedwezen moeten wij mel

ding maken van het overlijden, op 29 
maart j.l., van onze medewerker, dr. K. 
Lands berg. 

Velen zullen .zijn lezenswaardige arti
kelen, die hij onder de titel: "Lectuur 
van over de grenzen" vooral aan biogra
fieën of mémoires van bekende buiten
landse staatslieden wijdde, reeds geruime 
tijd hebben gemist. 

Dezelfde slepende ziekte, welke hem 
ten grave heeft gebracht, was daarvan. 
de oorzaak. 

Als JoodS jurist uit Nazi-Duitsland uit
ceweken, heeft hij hier te lande zich 
vooral gewijd aan de journalistiek. 

De herinnering aan zijn levendige geest 
en aan zijn spontane hartelijkheid zal 
ons nog lang bijblijven. · 

In het land, dàt .hem gastvrijheid en 
werkgelegenheid bood, heeft hij thans de 
eeuwige rust gevonden. 

• • • 
Onze geestverwant de heer H. A. M. 

Hoefnageis, lid van de redactie Buiten
land van het "Algemeen Handelsblad", 
heeft zich thans bereid verklaard, de 
taak, welke dr. Landsberg voor ons blad 
op zich had genomen, voort te zetten. 

Redactie V. enD. 

Secretarissenvergadering 
Zaterdag 24 maart j.l. kwamen de se

cretarissen van de Kamercentrales onzer 
Partij, onder voorzitterschap van de heer 
L. van Vlaardingen, Organisator-Propa
candist, te Amsterdam bijeen. In deze 
vergadering werd uitvoerig van gedach
ten gewisseld over de te voeren propa
canda voor de Kamerverkiezingen in juni 
a.s. 

Ons politiek cabaret -trad op 
in Tolbert 

In: Tolbert is het politiek .cabaret met 
croot succes opgetreden. Dr. K. van Dijk 
sprak een boeiende rede uit, die met een 
davere~d applaus werd beloond. 

AGENDA 
Zaterdag 7 april Alg. Verg. Cen

trale Arnhem in Maison Verloop, 
Bourlciusstraat 7. Aanvang 15.
UtM', 

Maandag 9 april jaarl. ledenverg. 
v. d. afd. Vlaardingen om 8 uur 
In café-rest. Mes. · 

Dinsdag 10 april ledenvergadering 
in hotel "Het Hof van Gelder
land" te Ede. Spr. de heer N. v. d. 
Brandhof. Introductie toegestaan 
Aanvang 8 uur. _ 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 april, 
Jaarlijkse Algemene Vergadering, 
Bellevue te Amsterdam. 

' 
Woensdag 25 april, Middenstands

congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconfe
rentie te 's-Gravenhage. 

Maandag 14 mei. Openbare verga
dering te Schagen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

WeeD8Cia.g 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te Amsterdam. 

(Vervolg van pag. 1) 
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Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een Middenstands
forum zal optreden, belegd: 

Maandag 9 apl.'il te Amersfoori, in hotel 
Riehe, Korte Gracht 2. Aanvang 19.45 uur. 

Maandag 16 april te Heerenveen. 

Maandag 23 april te Enscbedé. 

Maandag '7 mei te Hengelo (0.). 

Maandag U mei te Zeist in hotel "Hermi
tage", om 8 uur. 

Vrijdag 25 mei te Wassenaar. 

Maandag 4 juni te Rotterdam, 

Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkoll!-sten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

Breukelen ontving het. 
Middenstandsforum 
in stampvolle zaal 

In de stampvolle bovenzaal van hotel 
.,Het Statenwapen" - er waren ook be
langstellenden uit andere Vechtgemeen
ten - ontving de afdeling Breukelen, bij 
monde van haar voorzitter jhr. mr. W. 
H. D. Quarles van Ufford, het midden
standsforum, ditmaal bestaande uit de 
heren W. J. de Bruijne en J. G. H. 
Cornelissen te Amsterdam, H. M. Koorn
neef uit Doorn en J. J. Korff uit Laren, 
onder voorzitterschap van F. L. van der 
Leeuw uit 's-Gravenhage. 

Het zal wel geen verwondering wek
ken, dat onder de vele vragen vooral de 

·algemene ouderdomsvoorziening en het 
loonbeleid bijzondere aandacht trokken. 

Verder werden besproken de wenselijk- . 
beid van het stellen van een maximum 
van de kinderbijslag, de gevolgen der 
geleide economie, de schade voor het 
zakenleven als gevolg van opgebroken 
openbare wegen, het vrijwillig filiaalo 
bedrijf, de noodzaak van plaatselijke en 
landelijk;e middenstandsorganisatie. 

Het was een geanimeerde avond, waar
op de afdeling Breukelen met voldoening 
kan terugzien. 

'I APRIL liM - PAG. 5 

MEVROUW WIJSMULLER 
ZESTIG JAAR 

Oproep van Joods huldecomité 

De Joodse weewbladen in Nederland, 
maar ook de internationale Joodsepers, 
bevat een oproep, betrek1cing• hebbend 
op mevrouw G. Wijsmuller-Meijer. 

Mevrouw Wijsmuller is ook in onze 
:liberale kring, naar meH weet, geen 
onbekende, als lid van de Gemeente
raad van Amsterdam voor de V.V.D. 

Bedoelde oproep, die we hier gaarne 
laten voigen, luidt: 

Op 21 april a.s. hoopt mevr. G. Wijs
muller-Meijer haar zestigste verjaar
dag te vieren. 

Als blijk van dank en erkentelijkheid 
voor de onbaatzuchtige opoffering, die 
zij zich bij voortduring getroost heeft 
tot hulp aan en tot redding van tal
loze in nood verkerende Joden, in bet 
bijzonder van kinderen, heeft zich een 
ere.-comité gevormd, dat ziclh ten doel 
stelt, haar een inschrijving in het Gou
den Boek van het Keren Kayemetih 
Leisrael (Joods Nationaal Fonds) aan 
te bieden. 

Het comité doet een beroep op ieder, 
die de bovengenoemd·e verdiensten van 
mevr. Wijsmuller kent, hiertoe een bij
drage te storten up rekening van de 
Amsterdamsche Bank, bijk. Sarp'hati
straat (postgiro van de bank no. 
135646). 

Het comité stelt zich voor haar op 
een nader bekend te maken plaats en 
tijd het certificaat van inschrijving, als
mede een album met de namen van de 
deelnemers aa .. dit huldeblijk uit te rei
ken en hoopt, dat al dezen daarbij te
genwoordig zullen zijn. 

Dr. A. Vedder, voorzitter. 
I. Rafalowitclh, penningmeester. 

_ Opperrabijn S. Rodrigues Pereira. 
Opperrabbijn A. Sclhuster. 
Rabbijn J. SÓetendorp. 
Zijne Excellentie Dr. E. Yoran, Gezant 

van Israël, Den Haag. 
R. G. Ginton, Consul van Isratil, A'datn. 
M. Aronson, Amsterdam. 
Mr. H. Boasson, Amsterdam. 
Comm. L. A. A. Cohen, Amsterdam. 
Mrs. L. D. Ohrestdhl, Montreal. 
I. Dasberg, Amsterdam. 
H. Dentz, Amsterdam. 
S. P. Gassan, Amsterdam. 
Dr. R. Gerstenfeld, Amsterdam. 
M. R. Hertzberger, Amsterdam. 
G. Hirsch, Amsterdam:. 
L. Jacobi, Amsterdam. 
Mrs. G. Kaphan, New iYork. 
Dr. H. Klee, Zürich. 
J. Kulb, Amsterdam. 
H. J. Mansfeld, Amsterdam. 
Dr. E. Mendes ,da Costa-Vet, A'dam . 
E. A. Rodrigues Pereira, Amsterdam. 
Mme. L. Roubach, Parijs. 
Dr. Joseph Schwarz, New York. 
Mr. W. L. Speyer, Amsterdam. 
E. Spier, Amsterdam. 
Dr. A. Syngalowski, Genève. 
Brig.-Gen. M. C. Troper, New York. 
Mr. I. S. de Vries, AmsterdP.m. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
Ie Hypotheek vanaf S~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 3%% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck . 
Diepenheimseweg 81 GOOR 
tel; K M70-818 b.g.g. 886 

Ook het compromis-karakter, dat onze hete
rogene. Kabinetten noodwendig dragen, brengt 
mede, dat de Kamers veel minder dan naar 
onze opvattingen juist is, vrij zijn in hun beslis• 
singen, wat al wederom tot gevolg heeft, dat 
de betekenis der politiek (in beperkte zin geno
men dan) tot het volk niet meer zo duidelijk 
spreekt als wenselijk moet heten. 

kenis, dat ons volk telkens weer doordrongen 
wordt van het kostbare goed, dat zij aan het li
beralisme te danken heeft en in de parlemen-
taire regeringsvorm bezit. · 

* * * 

Abspoels boek munt uit door die objectivi
teit, die wij nog steeds als een der grote 

waarden van het liberalisme beschouwen. Zijn 
schetsen zijn zo, dat ook de geschetsten zelf er 
zich in herkennen zullen. Zelfs waar hij schrijft 
over een tegenstander-Kamerlid, die zichzelf 
door een recent verkeersincident in een pijnlij
ke situatie heeft gebracht, doet hij het in zo 
kiese bewoordingen, dat niemand er aanstoot 
aan kan nemen, ook de betrokkene zelf niet. 

onzer redactie-commissie, bij ons parlement 
kind in huis, een beeld geeft van de Kamerle
den, de Kamers en haar werk, dat als een be
langrijke bijdrage mag worden beschouwd tot 
het moeizame werk: het Nederlandse volk 
waarlijk te interesseren voor hetgeen .het bezit 
in het instituut zijner vertegenwoordiging én 
voor de personen waaruit dit bestond en be
staat. deR. 

* ... ... 
Hier schuilen voor de parlementaire demo

kratie - en daarmede voor de demokratie zel
ve, waarvoor het parlement essentieel is - on
getwijfeld ernstige gevaren, waarvan lang niet 
alle aanhangers der demokratie zich ten volle 
bewust zijn. 

Die gevaren te bezweren is geen eenvoudige 
taak. 

Maar juist daa:rom is het van zo grote bete-

Niet hierin echter ligt voor ons gevoel de 
voornaamste reden, waarom wij ons over de 
uitgave in boekvorm van deze voor Het Alge
meen Handelsblad geschreven schetsen verblij
den. Die ligt veeleer hierin, dat de voorzitter 

A. W. Abspoel .,Van Binnen- en Buitenhof" met in
leidingen van Dr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Prof. Mr. P. J. 
Oud, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Buitengewoon Hoogleraar in het Nederlandse Staats
en Administratief Recht aan de Ned. Economische Ho
geschool te Rotterdam en Prof. Dr. J, J. de Jong, Bui
tengewoon Hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam in de Wetenschap der Politiek. 

Uitg. A. J. G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij N.V. 
be Amsterdam. 
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VB~.JIIEID EJ!if DEMOCRATIE 

AFDEIJNGSNIEUWS 

AfdeiÎDCJ l.eklea vert0011t 
., ... .,.. actiowiteit 
• De afdeling Leitlen heef't weer een 

goed winte1p1ogramma achter Zich. Op 
3(} januari sprak dr. J. N. van den En
\te, directeur Tan de 'n\orbecke H.B.S. 
iJ:J. Den H-aag, ov~ "ons midde!lbaar 
onderwijS". De 1ezing was uitstekend 
en d.-e belangstél'ling was ook uit on
derwijskringen groot. De 11fde1ing stelt 
"Zich ten doel el'k jam" éên aTOnd aan 
onderwijsvraagstukken te ~den . 

Op 13 f~bruari bezocht 11et M.idden
.atandsforum Leiden" w:aar een te kleine 
sollare bela.:!IJgstellenden, plm. 30. vele 
vr&gen op het forum afvuurde. Bet was 
een leerzame avond .en de ·lelangwek
kende gedaohtezl V&Jl het farwn :zijn 
middels de plaatselijke pers Gnder veler 
aandacht gekomen. 

ililed anvergeteli;ik .Jaoogtepwa.t was de 
pr~ vaa liet politiek eaJbaret ·GP 28 
februari. De aanbliik van de ~P
'I'Oiie za&l was bepaa.l:d. yoor Wierale 
Wjeellk~ am,g~k ea hut
Yerw.armeilld. OGk leden v.a.. de afdelin
gen B&sli!oGp, Oegstgeest, Vooraebot.en 
- Wassemaar -den de &wmd bij. 
~Jen verdere bellelhrijvmg is ove~: 
Vrijheid en Democratie heeft aa.t èit 
eveaement reeds Wel pla&tsnlimte be
JJt.sed. 
V~ 8ij àechta 4U Wór Bet .ca

baftt. de ..,;tavowsitter van 4e partij, 
WBl'. H. 'VUl Biel, in de àem ~ en
•~re JIÜ!il de aa.RWli!SÏglen tee
sprak. De rede11aar vond een·.-daeh
tig gehoor. De aanwezi,gheid van prof. 
Oud, en andere leden van het 'Hoofd
bestuur en het Secretariaat, werd zeer 
gewaaraeerd; de voorZitter van de 
Leidse afdeling kon in zijn openings
woord memoreren, dat prof. Oud hoopt 
«t jaar nog meer naar Leiden te ko
men, nl. voor een grote verkli~ngsrede 
l:,p 7 j1mi en TOor de opening van bet 
op initiatief van de V.V.D. gebouwde 
complex van eo. flats, waara-,.n binnen
'lmrt waarselhijn1ijk nog 4S zullen wor
den toegevoegd.! 

Op 26 maart was m: . M. Rooy, 
hoofdredacteur van de Nieuwe Rotter
damse Courant de gast van Leiden als 

spreker over het uiterst actuele onder
werp "\te liber&aa na 1lredein. t;l!&&l\INW. 
het ordenin~k ... Het :is .erlei
delijk. deze !Me ~ te ver.slaan. De 
praktijk heeft echter geleerd, at het 
weergeven w.n enkele zDilmeden van 
weinig of geen waarde is voor de lerJe!'. 

Leiden wil sleciats. andere afdelingen 
aanraden juist in deze verkiezingstij4 
diit onderwelj, waarmede vele lWe!"a.len 
nog wel eens .,moeite" hebb~ 11:11m .de 
orde te stellen. Een derg~lijke leerzame 
avond zal alle toehoorden~ bij ltmn ver
kiezingsprop~~ganda te stade komen. 
Mr. Rooy verstaat de kunst zijn hoor
ders een in;tewikkelde materie .helder." 
en boeiend uiteen te zetten. 

Tevoren hMl een huishoudelijke ver
gadering plaats, w.aarin ver.!iiChillende 
aftredende belltmlrs1eden ~ IM!Ir
kozen. Mr. J .. Drijbei:" legde het secre-

: tariaat neer. De ~ter ric<S.tte har
telijke woordest van ~ tot de aftre
dende secretuill ea ltoe4 een geschenk 
aan. De heer Dt;;her kon in zijn ant
woord vasts1JI!U1m, da.t de afdeling ge
durende de ruim drie jaren van zijn 
secretariaat tot groter èlGei is geko
men - het aantal 1ecien n:am toe van 
225 tot rtiim ~ -, -.aar toch is de 

· activitelit noc ie 21eer ~lijk van 
zeer weinige&.. Als secretaris Van 4e 
afdeling treeft tlh&au~ sp &-. J. P. Duy
verman, de IAat de Kanterstraat 24. 

Tenslotte llij vermeld dat 4e vrou
wengroep in februari bijeem. is geko
men; mr. P<JI:"theine ~ het wooni. 
Op 12 april beeft .deZe groep een bijeen
komst b-elegd - i uur ift bet GuWeft. 
Vlies, waar al• ap.reeitster za.l optreden 
mejuffrouw mr. J'. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra.. 

Jaarf,kseledenvergaderiag 
van cle afdeling Heere11veen 

De afdeling Heerenveen hield maandag 
26 nmart' haar jaarlijkse ledenvergade
ring. De 'P'Oorzitter mr. G. BoschlGo con
stateerde in zijn openingsrede een 
grQeiend #ldental en belangstelling voor 
de partij. · 

Voer de komende maanden staa.n een 
Middenstandsforum, het p&litiek ~baret 
en een sp!"eker op het pl"OJP"&I!!lm&. 

Het Sta.tenlid de heer J. J. G. .S. Fal~ 
kena sprak vervolgens over: "Een nieu
we Provinciewet i.ll. ~".Tot slot werd 
het filmpje van de 17 sept. dag gedraaid; 

Mr. lettiak .,- te Haarlem 
..., .. De ....., ..... ling van de 

politieke sm.ingen in 
Ned ... d" 

Te Haarlem hield mr. J. G. Bett:mk 
voor de afdelingen Haarlem, Bloem'ell-
4aa.1 .éa Heemstede van de V.V.D. een 'le
zing over de ontwikkeling van de peli
tieire atNmillgen ia Nederland. 

Spr. wees er op, dat de staatkun~e 
partijen in Neder'land betrekkelijk nieoaw 
-zijJL De staatk1mdige partijen, staatSJ:e
zinclen ea Prinsg>ezinden, later Patriotien 
en Prin~den .zijn met de ondergamg 
van de Republiek in 1795 verloren ce
gaan. 

Na èle Fn.nse tijd was aanvanketijk 
van partijéu no: geen sprake. Op ~n 
uur hebben de vraagstukken partijen in 
het leven geroepen. In Nederland onder
sèhe'it'lde ~ 4 bellfdstromingen •.1. 
<ie pn;testant ehristeil:ijke, de rOO'!flS 

~ek~, de soeia.listische en de liillle
rale, welke streming-en in deze volgot'lle 
door de inleiàer !bes'J11'111ken werden. 

Spr. gaf -.a ëe pcmtieke stromin~n 
een historilldl everzieht. Hij wees er 41P, 
4at de A..a. -emstreeks 1850 nog m-r 
zwak m de St.&tell Generaal verteg>ea
weor~ - ea. eerst onder de kraclati
ce leidlag VIUI. d:r. A. Kuyper tot gNte 
b1eei k--. Na 1il85 is de A.R. achte~t 
~·bellalwe eea 'karte opbloei in èe 
tijd van Oellijtl. De protestant christelijke 
groep 'ÎS 1Hlsl:ist milll1a" sterk dan een 
haJ.v.e .eeuw geledeD. 

De invloed van de katholieken is reg.el
matig groter geworden. Ten gevolge van 
een pauselijke encycliek (1864) en een 
ma'ftdement van de Nedm'lan(llse bisscl»P
pen (1868) werd voor eea. bijzondere 
school geijverd. Dit leidt tlil1 een progll&m 
van de katholieke partij. De invloed van 
de katholieken in de coalitie-ministeries 
is steeds groter ~. hoewel het 
aaatal katholieke kamerieclea uiet zoveel 
is taegenomen. Veel versterki11.g van de 
katholieke gelederen verwachtte spreker 
niet meer. 

Het in Nederland vrij laat tot ontwik
keling gekomen 1!10cia1isme heeft zich in 
vrij korte tijd kuJUU!Il ~ien. Het 
extn!me van de oude .SD . .A.P. i8 er steeds 
meer afgera&Jrt. In 1952 stond het soeta.
Usme ia Nederland op .haar to,ppWit. Het 
mandement zal wel enige terugsl~ te-

weeg brengen, volgeDS Jm". Bettink zal 
._ ftii C"S"ÎDir ... 

Tenslotte wees spreker op de grote 
ftl'II.Oht vau1!e liberalle Btroming in de 2de 
helft 'V!l.D &! TOrige eeuw, bet onbrtaan 
van 2 rlehtingen onder de liberalen 6ie 
uitgroeide tot 3 groeperingea, '11.,. Unie
lfi\9eralen, Omi..lftberatell (!ater Vrije 1ibe
T'II.1en geiraa:rnd' en Vrijzinni,g Dernocra-
1:lllehe Bond. '1-n de periode tUilSen de 2 
we!"e'ideM"1ogen 'was de teruggang mede 
tetJ.gevo'lge van llet algemeen kieereebt 
en de evenredige vert~oei'IH~n~r het 
~dtst. 

Na 1946 bevindt zidh het liberalisme ia 
stijgende lijn. Er zijn echter DQg ve1e 
ll'beralen, die de V.V.D. niet steunen. :Aan 
ons de taalt deze afzijdtgen voor· OIÓ!e 
partij te winn.en. 

Deze Jltndie-laijeenkomst werd Jloor eea 
geanimeerde discussie 'besloten. 

Politiek Cabaret te JUiswijk 
(Z.H.) enthousiast ontvangen 
Het optreden van het politiek-cabaret 

.,'t Is Oud" 't lalijlt aÎellW" te apwij~ 
.(Z.HJ ep -.aa.nda.g;a.wmllll, a maart il. 
u.l ~wijfeJà la.Jap tijd ia de ller~ 
rin&" V&D àe vele a.u1wezlgea lllijv~a 
_,rtleveD. Het -. eea bj;jlloader IJ& 
slll.ll&'de a»aiiA, Wll.llnlil de wp.DÜI&tGl"
en alle medewerkers met genoegen mo
~en terugkl]"ken. 

Het is jammer dat we over het caba
ret wein4g mogen z~en. Maar onze 
goede raad aan atlen, die dit 'lezen, is 
om niet te verzuimen er heen te ga.a.n 
zodra de mogelijkheld daartoe (weer) 
aanwezig is. 

V9Br ae a.&lllnUlg waaliet cabaret w.erd 
het lii'Ooni gevoerd 4lnr aew. mr . .J. K. 
Sbtft'elS-'ITaB Ha-aften, iid VU\ .de ·Tweeolle 
Kamer. tüe 'Wlbe~~ ç - ~1 Ml• 

tilere wijze tadi • C'flbele veHe zaai -
der de bekoring van haar inter~t 
betoog wist te brengen. 

AI• intermeae èeell ·bet ' llleáwrslicl 
van de afdeling Rijswijk, mevr. mr. M. L, 
Buschkens-Dij'kgraaf, nog een beroep 
op de mannelijke aanwezigen .om de 
vr.ouwe1ijke ledea ln staat te stenen ·een 
of enige V.V .D.-vla,ggen aan de aldelÏllg 
ten geschenke te geven. Het resultaat 
was verrassend en het is dan ook al wel 
zek.er • .dat bij vo.lgewle av~ l"&a de 
·afdeling de zaal getooid zal kunnen zijl 
met eigen vlaggen. 
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.25 

APilft. 
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LIBERAAL MIDDENSTANDSCONG-RES 
i• Bellevue - Leidsekade te AlMtenlam 

PROGRAMMA 
llM ~ Opeaiag 4oM 4e voorziUior na de Lanèle);ijkle Middettlltaads

commissie van de y.V.D., 4e heer D. W. Detuneijer ~ 
's.Gravenhage. ' 

U.U ut~.r: Inleiding van èe laeer M. A. Willlellink, Wastin~saknt te 
Amsterdam, over: 

.,Oaredltvaardithetlea ia de laela5Mpett~·. 

'1!.1.5 aar: Toespraak van Mevrou.w G. B. Ot. Sjfitema-s• JaCGtt. 
preiidenre van .de Unie van Vnmwelijke Vrijwittigers te 
llotterdam: 

.. MiddenstandSYroawe .. WCICH' 'blijft g.i? .. 
Nt. de inleidingen bestaat geleJefthei4 ~t sed~hteAwisseting. 

13.00 U&U; Ondetb.rek.ing voo.r het gebruiken van koffietaiel .f hlflda. 

t4.l5. 'Utlr: Heropening ..-an het congres·. 

Qptredea vatt het 

.LI8 ERAlE MI·DD EN STANDSFORUM 
hestaande uit de heren 

J. G. H. Ccmaetissea, Hd. van ·de Tweede Kamer der Staten
GeRerad e111. voouitter van de Algemene 
NederlaRdse Kruideniersbond te Amster
dam; 

C. van der Linden,· 

ML F. Portheine, 

lid van de gemoenteaai .tJe llot:teMaa. 
.caad.iciaat: voor de T.eecie Kamee. ii4 
ft>ll àet èagelijk& ~r nn de ·KG
aimtdijke Nededanche H:iddOHtamls
bclmcl; 

lid :v;ao de gemeentera.a.d. te Leiden,. can- I 
dielaat vo.or de Tweede Kamer. adjunct- .·. 
.aenetaris v.aa de lConinklijke Nederland-
.se ld:iddenstandsbood; 

M. Visser, TQOrzitter van de raadsfractie te Arnhem, 
andUilaa.t 'fOGr de T~ IC1lnter; 

11'. L. vaa. der Leeuw, secretaris van 4e ~ijke MtcWen
standsconunissie, oud.directe&tr van de 
KonÎII.klijke Ned«la.adae lüideASt&Dis
bond te 's-Gra~enhage . 

V u,p Jcua.oa .sdtciftelijk en mo~ ...-4ea F*'d· 
16.00 -=c; Siotw0fM"4 .,_r Pml. Kr. P. J. o.l, ~r ftB de V,.._ 

,partij veM Vrijheid at Demecrêe en 
van cle Tweede Kamerfractie te R~tter
dam. 

Het hoofdbestuur verwacht, 4at .de politieke vertegenwoordigers. lilestutlfi
leden en belangstellende leden van de partij deze 

tweede liberale ·manifestatie 
..._ bij....aen. Elke afdeling zij vertegenwoordigd, bij vOGrkeuc ook dooc 
haar leden-miidemstanders ~ 

De Landelijke Middenstadt~CGmaissie l!ekeat •Of ·"P· 4at ûle leèca VM 

plaatselijke ~iddenstandsQNDIDÏss~. ve.r~ld 4oar ....._ en-es • 4eM 
vrijzinnig.denkende collega's, deae 

..._nstl'atie van eemgeziade lDMidensl'aiKisllctïviteit 
kucht zullen bijzetten door naar Amsterdam te bmett~ 

OP WOENSDAG 25 APRIL. OP NAAR AMSTERDAM! 
WlJ llEKENEN OP U1 

Namens ld Kooif6estuur. 

D. Vl. DETTMEIJER. 
Honorair Algemeen 

Sec.retaris. 
'l. L VAN DEl. I.mruW. 

Secretaris. 
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Dr lfederland&e rafltor 

-.et eea MBeW".~ 

N. V. Appinged'ammer Bronsmotorenfabriek 
Appingedam I 

Friesch- Groningse he Hyp,ofheekbank N. V. 
en aangesloten Hypotheekbanken 

Amsterdam - 's-Gravenhageo - Groningel"' - Rotterdam 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voer eente lly-po .. ell 

BILLIJKE VOCHIWAARDEN 

De Directie: Mr M. J. BOS 
lll' J .. wn.E•Ns 
KP 1". €:. KLEYM 

Werft leden voor de V. V.D. ! 

Scheepswerf &. Macldaefahriek 
v.h. 11. J. KOOPMAN N. V. 
Dordredlt - Td. J[ 1158-5Gt1 - 5142 

SCHEEPSBomY • MACJIDiml'llBRIEK • K.ETEI.MAKERI.I 
NIEUWBOUW EN BEPARATJB.INRICID'ING 

INBOU'W EN &EVISIE VAN MOTOREN 

Opgericnt 
1887 

• 

8E;Q&&JFERIS 

'IBA.IUlPOBY • 

ClUBMATJE 

W. J .. INNEMEE. & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel 115940 

&AARII' .. ,. 

~~. 
Tel tM4ll 

BI!II.I"S;. I.EIDEN, 
VJaatinpt:r. M, ftoKewoerd 82, 

7d. 26808 '.hl. 30505, 
b.g.g. 23490. 

R. TE\· C l TE R zn. l fa .. ~-\. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manuiac.turen 

TUINARCHITEC"TUUR - BOOMKWEKERIJEN 

Ontwerpen I GJJSB. V URENS 
Aanleggen 
Onderhouden Ringvaartweg 98. Bottenam (0.) • Tel. 22114 

Word abonné op Vrijheid en Democratie 
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Scheepswerven 6eLt. va• Diepen N.V. 
n: 

WATERHUIZEN 

BU GRONrNGEN 

* 
BOUW VAN KUSTSCHEPEN TOT al) TON 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
1•1etoan & 

• , B••••r- en BovenU7erlcen 

~.V. Staaldraadkahei. . en Her~nlèstouwfahriel& 

' .. -~· 
J. C .. DEN HAAN 
I GORINCHEM l 

WIJ HEBBEN EEN BETER IDEEi 

V·raagt lnhchlinoe" aan · 

lOODBRANDERIJ 

SEYFFERT EN VAN HILLO 
KERKSTRAAT ZWIJNDRECHT TELEFOON K t850-61Q3 
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"Maak de · V. V. D. sterk''!! 
Pieter Schoen & Zoon N .. V. · Scheepsverven ~ Rotterdam 

. ' 

TANKRITE VERFSYSTEEM 
tJoor de protectie tJan de binnenkant tJan tanb. 

NUCOL SCHEEPSHUIDVERVEN 

WILTON-FUENOORD 
ROTTERDAM_ .SCHIEDAM 

~cheep&bouw 

Machinebouw 
ReparatÛJ 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hefvermogen 

W .F.-Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

~ verhuur 

BINGHAM&CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V •. 
OVERSCHIE • TELEFOON 87045 (3 LIJNEN) K 1800 

DRAAD 

FITIINGS 

* 
DUNWANDIG 

FLENZEN 

FABRIEKSKACHELS 

VLAMPOPEN 

LASBOCHTEN 

de mee.t eQecti.etJe tJer1 tJoor de bodem eon nieuue M!laepen. 

e 
A. VAN HOBt)KEN & Co. 

. ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKlAAN U-H, TEL. 110810 ('r IGneD). TI:LBll 111'10 

ROTTERDAM 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

'I·GRA VENWEG 264, TEL. 1U0.80 

.. 
Fabrli'an!en van: 

ST MLDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

• 
En van de welbel:en<ie VERTO-PRODUCTEN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

CONGRES-GEDACHTEN 
* * wanneer dit num~t verschijnt, zal de 
* Jaarvergadering van de partij, welke 

op vrijdagavond 13 april begint, reeds zijn samen· 
gekomen. Maar de perfecte partij-organisatie zal er, 
in samenwerking met onze Amsterdamse vrienden, 
die dit jaar als gastheren en gastvrouwen voor deze 
vergadering optreden, stellig voor hebben zorg ge· 
dragen, dat alle bezoekers en bezoeksters dit num· 
mer van ons weekblad ter vergadering krijgen uit
gereikt of op hun stoelen zullen vinden. 

Als we de gewoonte van het houden dezer jaar
lijkse algemene ledenvergaderingen nog niet kenden, 
zou zij moeten worden uitgevonden. 

We durven het positief te stellen: er is niets, dat 
de band in. de partij zozeer verstevigt en de activiteit 
zozeer vethoogt dan deze jaarlijkse samenkomsten. 

De liberaal is van nature niet eenkennig. Hij háát 
de hokjesgeest en stelt er prijs ep, samen met an
cleren, ook al denken die anderen over vele dingen 
anders dan hij, in het volle leven te staan. 

De hàng naar isólatie, naar een opsluiten in de 
eigen; kleinere kring, is hem vreemd, ptaàr de goede 
V.V.D.-er schaamt er zich toch niet voor te erken
nen, dat ··DietS zo hartverwarmend is als deze jaar
lijks(; ontmoeting met geestverwanten uit het· gehele 
land. , .. , 

Eenmaal in het jaar geheel "onder ons" te zijn; 
oude bekenden uit andere delen van het land weer 
te ontmoeten en de hand te kunnen drukken; samen 
te zij.n· ~' onze mannen en vrouwen uit de ver
tcgtn.WQorctigende iichamen en met de functionaris
se~ uit ae partij - het is een genot, dat v~len zich 
niet gaarne zouden zien ontzegd. 

* * * 
·Een jaar van grote activiteit l~gt achter ons, 

sedert de vorige jaarvergadering werd ge
houden. 

Activiteit van de partij en haar afdelingen; activi
teit ook van de V.V.D.-fracties in beide Kamers. 

Wat de eerste vorm van activiteit betreft, denken 
we aan de zo prachtig geslaagde landelijke V.V.D.
dag in Scheveningen van de 17de september; aan 
de ontmoeting, twee maanden later, van Vlaams
Belgische en Nederlandse liberalen ter zelfder 
plaatse; aan de grote ledenwerfacties; aán de al 
maandenlang overal in het land volle zalen trekken
de middenstandsforums; aan het npg pas kort ge
leden aan de vrije-tijdsbesteding gewijde congres, 
verbonden aan de Utrechtse jaarvergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden in de V.V.D.; 
aan de nog voortdurende zegetocht van het politieke 
cabaret: ,,'t Is oud, 't blijft nieuw" en aan de tien
tallen grotere of kleinere. samenkomsten in de plaat
selijke afdelingen, van de Vrouwengroepen en van 
de jongeren, georganiseerd in de J.O.V.D. 

Maar we denken in dit verband óók aan andere 
tekenen van bloeiend liberaal leven en gedegen ar
beid als de verschijning van de brochure: "Opgaan
de lijnen", het voortreffelijk debuut van de -
overigens los van de partij staande - prof. mr. B. 
M. Teldersstichting met haar studie over het huur
vraagstuk en de verschijning van het periodiek: 
"Liberaal Reveil". 

Ett wat het werk van de Kamerfracties aangaat: 
van haar activiteiten hebben we op grond ·van de 
overweging, dat d i e nu eenmaal - en terecht -
voor het grote publiek bepalend zijn voor wat de 
V.V.D. wit en doet, in ons blad weke1ijks reeds 
zoveel aandacht gewijd, dat we hier op dit ogenblik 
van een opsomming daarvan zullen afzien. 

Dat bewaren we bovendien ook liever voor onze 
verkiezingsnummers, waarin we op bepaalde aspec
ten van het werk onzer Kamerfracties in de afge
lopen periode, nog eens een extra scherp .licht hopen 
te laten vallen. 

* * *· 

En daarmede zijn we dan tevens gekomen bij 
hetgeen juist aan deze Jaarvergadering bij

zondere kleur en betekenis geeft: zij vormt tegelijk 
de inzet van onze eigenlijke verkiezingsactie. 

De jaarrede van partijvoorzitter prof. Oud zal het 
sein betekenen voor de strijd. De behandeling' en 
vaststelling van het verkiezingsmanifest mogen we 
zien als het hijsen van de vaan, waaronder die 
strijd zal worden gevoerd. 

En bij die strijd zullen de grote belangstelling en 
sympathie, waarmee onze Vlaamse geestverwanten 
ons werk en de resultaten daarvan gadeslaan, zeker 
een steun in de rug betekenen. In hun weekblad, 
"Het Volksbelang", hebben zij een hoofdartikel aan 
ons congres en aan het ontwerp verkiezingsmanifest 
gewijd, waarvan we het eerste gedeelte en het slot 
op pagina 3 laten volgen. 

* * * 

Zo staat dan de partij aan de vooravond van de 
grote verkiezingsactie. 

Het Algemeen Secretariaat werkt al op volle 

toeren. Plaatselijke afdelingen hebben voor het over
grote deel haar verkiezingsactie reeds uitgestippeld 
en de te houden vergaderingen uitgeschreven. 

Onze Kamerleden en onze ·andere woordvoerders 
zwerven reeds her en der uit in het land. De re
dactie van dit weekblad hoogt daarbij nog in ver
sterkte mate verder te werken aan hetgeen zij zich 
van den beginne af .als richtsnoer heeft gesteld: het 
leveren van de bouwstoffen voor hen, die de be
ginselen en de praktische toepassing daarvan door 
onze vertegenwoordigers, in ons volk hebben uit te 
dragen. 

En dit alles kan geschieden met een goede dosis 
optimisme. Wie zijn oor te luisteren legt, hoort over
al in den lande, in alle kringen, ook in die van niet
medestanders, hetzelfde geluid. De verkiezings
barometer staat op: 

LIBERALE WINST! 
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VRIJHEID EN DEMOORATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) aanvaard, waarbij alleen de A.R. en eni
ge leden van de C.H.-fractie tegenstem
den. 

De Algemene Ouderdomswet in de Tweede Kamer ( 111) - Het 
amenclement-Van Leeuwen tegen aantasting verkregen pensioen
rechten - Enige amendementen aanvaard. tegen het advies van 
minister SuurhoH - Geen gevoel voor kleine vermogenbezitters -
Het binnenskamene overleg over de aanpassingsartikelen. 

Er werden ook verschillende amende
menten verworpen of ingetrokken. Hier
van willen we alleen noemen een amen
dement-Van de Wetering (C.H.), dat ook 
de warme steun had van onze fractie. Er 
is bepaald, dat de premie voor niet-loon
trekkenden (zelfstandigen dus) niet wordt 
geheven beneden een inkomen van f 2100 
voor gehuwden en f 1500 voor ongehuw
den, maar volgens het ontwerp zal die 
uitzondering niet gelden voor diegenen 
onder hen, die in de vermogensbelasting 
vallen. De vorige week ga~e": we een uit

. voerige samenvattmg van de 
algemene beschouwingen, welke onze 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
prof. Oud, wijdde aan het zo belangrijke 
ontwerp Algemene Ouderdomswet. 

De tweede V.V.D.-woordvoerder was 
mr. V a n L eeuw en, die zich voorna
melijk beperkte tot de "aanpassingsbepa
lingen" (waarover ook de heer Oud al had 
g~roken) en die door amendering nog 
een concrete poging heeft gedaan, om al
thans wat de reeds ingegane pensioenen 
betreft ·een zo eenzijdige aantasting van 

· verkregen reebten te voorkomen. 
:Mr. Van Leeuwen betoogde, dat een 

._erkregen onvoorwaardelijke pensioen
aanspraak van iemand, die gepensioneerd 
is, een verkregen reeht is, welk recht 
Uiteraard beperkt kan zijn door ~palin
~. waaronder het pensioen is toege
kend. 

Dit recht is geworden tot een vermo
gensbestanddeel. Dit vermogensbestand
cieel wordt ook door de fiscus als zodanig 
·aangemerkt en soms zelfs getnllfen. 

De heer Van Leeuwen had dus weinig 
moeite met de bepaling van zijn stand
·punt tegenover deze categorie: de vèr
kregen rechten zijn vermogensrechten, 
die onaantastbaar zijn. Alleen om zeer 
·gewichtige redenen van algemeen belang 
:zou zijns inziens deze onaantastbaar~eid 
mogen worden aangetast, en die redenen 
waren er niet. Van dit uitgangspunt acht
te hij het duidelijk, dat de reeds gepen
Bioneerden buiten de aanpassing moeten 
vallen. 

Geldt dit voor de reeds ingegane pen
llioenen, ook de z.g. "uitgestelde pen

' si oenen" en de reeds opgebouwde pen
·sioenaanspraken 'op grond van vroegere 
dienstjaren van nog niet gepensioneerde 
deelnemers in een pensioenregeling zijn 
verkregen rechten. Mocht men daar vroe
ger aan hebben kunnen twijfelen, sedert 
de invoering van de Pensioen-· en Spaar
fondsenwet was er z.i. geen ruimte meer 
voor deze twijfel. En gewichtige redenen 
om hier in te grijpen zag hij ook niet. 

Eventuele aanpassingsbehoefte beperk
te :tich in zijn ogen dus tot in het voor

'uitzicht gesteld pensioen, nog op te bou
'wen door stortingen met betrekking tot 
toekomstige dienstjaren. Hier kon 
:z.i. niet van "verkregen rechten" worden 
gesproken, hoogstens van "gewekte ver
wachtingen". 

Om deze gedachten te concretiseren 
had de heer Van Leeuwen nu twee zoals 
hij het zelf noemde "simpele" amende
'menten ingediend. Twee gelijkluidende 
amendementen (in het vervolg zullen we 
dus gemakshalve maar spreken van "h et 
amendement-Van Leeuwen), die in de 
artikelen 61 en 62 wilden doen vervallen 
'de' woorden: "of reeds toegekende". 

De strekking van deze amendementen 
was dus duidelijk: de reeds ingegane 
pensioenen op grond van deze wet in 
ieder geval uit te sluiten van de aanpas
sing. 

De heer Van Leeuwen had nog enige 
epmerkingen over andere punten laten 
'Voorafgaan. Daartoe behoorde in het bij
zonder die omtrent de leeftijd van ingang 
van bet pensioen. Dat is volgens artikel 
"I van bet ontwerp de 85-jarige leeftijd. 
:Mr. Van Leeuwen had daar voor bet 
ogenblik uiteraard geen bezwaar tegen, 
maar hij vroeg zich toch af o1. het niet 
goed zou zijn geweest, dit artikel iets 
'Voorzichtiger te redigeren. 

Een feit is bet immers, dat de gemid
delde leeftijd van de mensen sterk is ge
stegen en nog stijgt. Het zou wel eens 
kunnen zijn, dat men, Iaat zeggen over 
enige tientallen jaren, zou komen tot wat 
hogere pensioenleeftijden, Men zou ook 
wat de leeftijd betreft dan weer stuiten 
()p het probleem van het verkregen recht. 

Jllinister Suurhoff is daar vrij gemak
kelijk over heen gegleden. De minister 
vond het wel goed, dat de heer Van 
Leeuwen dit ter sprake had gebracht, 
maar hij meende, dat de wet een "garan
tie" ten aanzien van die leeftijdsgrens be
paald niet inhield. Als een toekomstige 
wetgever op grond van de democratische 
ontwikkeling :zou menen, in die grens 
een wijziging· te moeten aanbrengen, dan 
zou men zich, zo meende de minister, ter 
zake n i e t kunnen beroepen op de 
Staatsgarantie. 

* * • 

Alvorens nu verder in te gaan op bet 
slot van de debatten ove~: de "aan

passingsartikelen" en de daarop ingedien
de amendementen, willen we eerst het 
resultaat vermelden van enkele andere 
amendementen. die op daaraan vooraf-

gaande artikelen waren ingediend. 
Daar was in de eerste plaats een amen

dement, ingediend door mr. Van Lier 
(Arb.) en als eerstvolgende mede-onder
tekend door onze geestverwant mr. Van 
Leeuwen. Het betrof hier eigenlijk de 
enige betrekkelijk vlot gedane concessie 
van de minister. 

Dit amendement wenste bij het over
lijden van een dit ouderdomspensioen ge· 
nietende man aan diens nog niet 65-jari
ge weduwe niet gedurende 6 maanden. 
maar gedurende een vol jaar het pen
sioen nog als "smartegeld" te zien door
betaald en de minister bleek na een kort 
debat bereid, dit over te nemen. 

Deze bereidheid toonde de minister 
echter niet ten aanzien van een tweede 
amendement van mr. Van Lier, om de 
gehuwde vrouw van 65 jaar of ouder, 
wier echtgenoot de leeftijd van 65 nog 
niet heeft bereikt, wel reeds het ouder
domspensioen toe te kennen, n.l. voor zo
ver die vrouw als kostwinster kan wor
den aangemerkt. 

Minister Suurhoff. had bezwaar tegen 
het introduceren van deze bijzondere fi
guur in de wet en vreesde een "afglij
den", zodat hij de aanvaarding ontraad
de. In stemming gebracht, werd het niet
temin met de zeer grote meerderheid van 
69 tegen 10 stemmen aangenomen. Tegen 
stemden alleen de A.R., die zich door de 
minister overtuigd verklaarden. Alle an
deren stemden voor, dus ook onze 
V.V.D.-fractie. 

Hetzelfde geschiedde .met een amende
ment van- dr. De Kort (K.V.P.', clat bij 
wijze van overgangsmaatregel een soort 
premiereductie toekende voor zelfstandi
gen met 3 of meer kinderen, totdat zij, 
na invoering van de algemene Kinderbij
slagwet, kinderbijslag krijgen. 

Dit amendement werd bij, zitten en op
staan . eveneens met grote meerderheid 

' 
MR. VAN LEEUWEN 

.... tegen aantasting . ... 

De heer Van de Wetering (C.H.) ver
dedigde een amendement om dit verschil 
in behandeling te niet te doen en de heer 
Van Leeuwen kwam hem daarin bijval
len. Deze meende,• dat ook in deze wet 
vermogen als een b r o n van inkomen 
moet worden beschot \wd en niet als een 
substantie, die men opmaakt (als inko
men dus). ·Hij dacht eigenlijk, dat die op
vatting nu wel langzamerhand reeds in 
allerlei wetten was doorgedrongen en hij 
betreurde het, dat in dit wetsontwerp de 
neerslag daarvan nog niet had plaats ge
vonden. 

Het gaat hier om bezitters van vermo
gentjes, die een klein inkomen opleve
ren; om, zoals de heer Van Leeuwen het 
uitdrukte, bepaalde vrij "zielige geva1-
len,'. 

De minister, die, als socialist, iedere 
vermogensbezitter waarschijnlijk toch 
nog als "kapitalist" beschouwt, voelde 
daarvoor echter niets en meende, dat 
men hier toch niet van "betalingson
macht" kon spreken. Zijn standpunt 
kwam dus hierop neer: laat hen de pre
mie dan maar van hun vermogentje be-
talen! · 

Nadat de minister het "ten zeerste ont
raden" had; werd dit amendement bij 
zitten en opstaan verworpen. Met de C. 
H. stemden vóór: onze V.V.D.-fractie, de 
A.R., de staatk.-geref. en prof. Lemaire 
(onafh.-kath.). Tegen stemden de P.v.d. 
A., de K.V.P. en de C.P.N. 

Genaderd tot de "aanpassingsa.rtike
len", vroeg minister Suurhoff toen schor
sing van de beraadslaging tot de volgen
de dag, teneinde hem de gelegenheid te 
geven, over die artikelen en de daarop 
ingediende amendementen nader overleg 
te plegen met de Commissie van Voorbe
reiding. 

• • • 

Dat overleg had des avonds en de vol
gende ochtend plaats en in de mid

dagvergadering werd het verslag daar
van in de openbare vergadering rondge
deeld. 

Uit dit verslag bleek, dat de minister 
in de avondvergadering (van 22 maart) 
had medegedeeld, dat in het Kabinet nog 
niet besloten was, welke de consequen
ties zouden zijn van eventuele verwer
ping van de artikelen 6: en 62, dan wel 
van de aanvaarding van het amendement 
van onze geestverwant mr. Van Leeu
wen, dat zich tegen d<: aanpassing van 
·de reeds verkregen pensioenen (en pen
sioenrechten) richtte. 

In beide gevallen, zo had de minister 
in deze bespreking medegedeeld, zou hij 
zich dus genoodzaakt zien, schorsing van· 
de beraadslaging te vragen, teneinde met 
bet Kabinet in overleg te treden. 

Bij de hervatting van het commissoria
le overleg in de ochtendbijeenkomst van 
de 23ste g,ï.ng de minister blijkens het 
verslag nog een stap verder. Hij deelde 
toen mede, met enige bij het ontwerp be-

DEZE BURGER 
heeft zich niet de geringste zorgen gemaalcl over de mooie burenruzie 
lussen de R.K.V.P. e-n de P.v.d.A. Hij heelt er geen klamme handen of 
ijskoude rillingen van gekregen. Integendeel: hij bereidt zich voor op een 
lief en broederlijk samengaan van de doodsvijanden, zodra de verkiezingen 
achter de rug zijn. Hij is gewend'· aan het adagium: .,Niets is ons te dol" 
en hij is bereid de woede van beide lieve tegenstanders als totaal leugen
achtig en on'!erkelijk te zien. Als het - volg_ens de uitspraak der kiezers 
pas geeft - zitten de krijsende buurvrouwen morgen weer in idyllische vree 
achter de zelide groene tafel. 

Wat mij minder bevalt is het provincialisme van deze sensatie; is he\ 
feil dat mannen van enige allure het wggen hun heibel midden in de 
openbare belangstelling te plaatsen, terwijl de wereld vlak bij haar onder
gang toeft. Terwijl overal rondom ons de uitslaande branden hun vlammen 
tot de rand van het kruitvat doen laaien, vragen twee Nederlandse politici 
belangstelling voor bun povere acrobatiek op het slappe koord der plaat
selijke politiek. Gezien in wereldverband zitten de heren in de gemeente
raad vari Zwinderen. 

ledere werkelijk-ernstige mens vindt Bahrein en Cyprus, Israël en Egypte, 
Ceylon en Algiers van dusdanige grootte, dat het gepias der plaatselijke 
saltîmbdnk:en niet anders dan een verachtelijk en mêelijwekkend gedoetje 
U:; een armzalig kermis-nummertje in een adembeklemmende wereld. 

Bovendien weet bij, dat de clowns die elkaar in de piste bevechten, dit 
uitsluitend doen om het hooggeëerde publiek een amusementie te bezorgen 
en dat zij, na de voorstelling, het brood der broeders eendrachtelijk zullen 
brei:en. 

Beschamend gedoe. 
Geen applaus voor de piassen van 

DEZE BURGER. 

U APRIL 19116 .;... PAG. I 

MINISTER- SUURHOFF 

...... onaanvaardbaar. ..... 

trokken ambtgenoten overleg te hebben 
gepleegd en op grond van dat overleg 
"achtte de minister bet duidelijk, dat 
verwerping van de artikelen 61 of 62 of 
aanvaarding hetzij van het amendement
Van Leeuwen, hetzij van dat van dr. De 
Kort, voor de Regering onaanvaardbaar 
zou zijn. 

Wat het amendement-De Kort betreft, 
dat wenste voor de z.g. "gesloten fond
sen", die dus niet een B<tnpasingsclausule 
bevatten (misschien zelfs zich daartegen 
met zoveel woorden verzetten) ,en die nu 
dus bij deze nieuwe wet volgena bet Re
geringsontwerp moesten worden "open
gebroken", de aanpassing tot 1,25 pét per 
pensioenjaar, dus tot ten boogllte 50 pct 
(40 x 1,25 pct) van het bodempensioen te 
beperken. 

Ofschoon de Regering voor bepaalde, 
fondsen moeilijkheden tengevolge van 
het amendement-De Kort bleef zien, 
wenste zij, naar minister Suurhoff ver
zekerde, de kalls, dat de behaDdeling vaa 
het wetsontwerp in dit stadium nog stag
natie zou ondervinden, zo mogelijk te 
vermijden. 

De minister zou bet amen.dement van 
àe beer De Kort dus niet onaaavaard
baar verklaren, mits onder de volgende 
voorwaarden: 

1. Het aftrekpercentage van 1,25 pct. 
wo.rde 1,5 pct., zodat dus in plaats van 
ten hoogste 50 pet. ten hoogste 80 pct. 
van het bodempensioen zou kunnen wor
den gekort op het particuliere pensioen; 
2. het artikel trede ten tijde van de af
lrondiging van de wet in werking; 3. de 
minister worde de bevoegdheid toege
kend, vrijstelling te verlenen ten aanzien 
van pensioenvoorzieningen ingevolge de 
Pensioenwet 1922 (de ambtelijke pensioe
nen); 4. dit amendement acheppe in geen 
enkel opzicht een precedent voor de be
handeling van het wetsontwerp tot aan
passing van de overheidspensioenen. 

Het eindresultaat van de besprekingen 
was, dat de commissie van voorbereiding 
zich in meerderheid voor een overeen
komstig deze voorwaarden te wijzigen 
amendement-De Kort uitsprak. 

A. 
(Zie verder: Flitsen Il) 

BLOM 
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TUBELESS-NYLON 
en super rayon banden van de 
beste· Europese en A-1· · 
kaense .........._ Speciale • 
paraten voor het monteren 

ven tubeless bande"' .__.., ... ,_,...._ 
lmp.:H.V. JAC. BLOM 
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Vrije tijd, benut tot geestelijke verheffing 
Boeiende uiteenzetting 
tijdens de bijeenkomst 

van mt. L. ]. F. van Wijsenbeek en interessante discussie 
Staten- en Raadsleden van de V. V.D. van de Vereniging 

In de ndddagzitting van zondag 11 maart sprak voor de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de V.V.D. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 
Utrecht.de directeur van het Haagse Gemeentemuseum, mr. L. J. F. van Wijsenbeek. 

Na door de voorzitter, de heer D. W. Dettmeijer, te zijn ingeleid merkte de 
spreker op, dat hij het oneerbiedig zou vinden om cultuur als vrije tijdsbestedin&" te 
IJescllouwea. hoewel zij daartoe ongetwijfeld kan bijdragen. · 

Terecht werd in de ochtendzitting gewezen op de betekenis van de huisvlijt in de 
middeleeuwen. De godsdienst leidde toen tot deelneming aan de cultusgebruiken. Een 
der belangrijkste cultuur'\'ormende elementen is sindsdien helaas verloren gegaan. 
De kerken zullen moeten trachten deze .leemte op te vullen, anders geschiedt dit op 
andere wijze. 

In de hogere lagen der bevolking is het cultuurleven · steeds meer ontvankelijk 
reweest voor beïnvloeding van buiten; men constateert hier actief deelnemen. terwijl 
de boerenstand traditioneel gebonden was, zij het dan diep gefundeerd. 

In inteUectuele kringen toonde men v.-oeger actieve belangstelling voor dichtkunst, 
muzi~k en tekenkunst, terwijl ook door het schrijven van brieven waardavoDe 
eul.tuuruitingen zijn ontstaan. In deze groep speelt dus het godsdienstige element 
eea nünder belangrijke rol. 

Het vasthouden van levensstijl is ook 
een sociaal-economisch probleem, bemoei
lijkt als het wordt door de voortgaande 
opklimming uit de lagere geledingen en 
de toevloed van de plattelandsbevolking 
naar de stad. Daartegenover staat, dat de 
groei naar een redelijk bestaansminimum 
culturele behoeften sc)1ept. Zo neemt de 
costuumdracht onder de landelijke be
volking steeds meer af; zij verliest door 
de betere verbindingen haar cultuurpa
troon. 

De inkomens der intellectuelen zijn re
latief ten achter gebleven en daardoor 
missen zij de mogelijkheid om de cultuur 
te bevorderen. Film, televisie en radio 
hebben een andere ontwikkeling bevor
derd en werken vervlakkend. De mens 
neemt geen persoonlijk aandeel meer in 
de cultuurvorming en zelfs de kritiek 
kan zich nauwelijks mee\' uiten. 

Alle cultuur wordt' gekenmerkt door 
traditionele gebondenheid. De vervlak
king maakt een volk geestelijk en mo
reel zWak en dit is dus uit een oogpunt 
van politiek beleid bedenkelijk. De inlei
der besprak in dit verband het vraag
stuk van de cultuurfinanciering en wees 
op het werk van het Prins Bernhà.rd
fonds in de provincie. De desbetreffende 
publicaties zijn lezenswaard. 

CultUurpeil zakt 
Het cultuurpeil is op bedenkelijke wijze 

aan het zakken; Nederland deprecieert 
in het oog van de wereld! Voor ouders 
in intellectuele gezinnen valt het moeilijk 
de kinderen tot cultuurbegrip te brengen. 
Bovendien missen vele ouderen dit zelf. 

Zelfs een academische opleiding be
hoeft nog geen intellectueel op te leve
ren! Het onderwijs is bar slecht en le
vert incomplete wereldburgers af. In 
Frankrijk legt men veel meer de nadruk 
op de intellectuele vorming, vooral bij het 
middelbaar onderwijs. In Amerika be
steedt men tot het 18e jaar de meeste tijd 
aan karaktervorming. Eerst daarna 

volgt de feitelijke opleiding voor beroep 
of bedrijf. Hier doet men daaraan vrijwel 
niets en de intellect~ele vorming is uiterst 
eenzijdig. 

Het onderwijs moet meer aan algemene 
culturele vorming gaan doen, vooral op 
de kweekscholen, middelbare onderwijs
instellingen en universiteiten. Zonder de
ze steun is geen culturele verheffing 
mogelijk, want de grondslag moet in de 
jongere jaren worden gelegd. Daarom is 
het jeugdwerk van bijzonder belang. Ook 
via het maatschappelijk werk kan veel 
worden bereikt, maar daarvoor zijn in
structeurs nodig. 

Men moet zelf doen 
Het is niet voldoende in zijn vrije tijd 

~ kijken en tollgesproken te worden, 
men· moet zelf wat doen! Dan is de 
kans van slagen het gunstigst. Dat 'be
wijst de dominee van Diever, die met de 
hele bevolking Shakespeare weet op te 
voeren. Ook de Passiespelen te Tegelen 
zijn een der licbtende voorbeelden, even
als het Muziekfestival te Kerkrade. 

In Hengelo (0.) houdt mevrouw Stork 
een . schildercursus met vrouwen van de 
fabriek, daarmee een 60-jarige traditie 
v:oortzettend. Er zijn in de provin,cie vele 
van deze goede initiatieven, maar in de 
grote steden gaat het veel moeilijker. De 
overheid geeft daar trouwens een slecht 
voorbeeld, want de Haagse Moerwijk en 
het Amsterdamse Slotermeer zijn cultuur
woestijnen! 

De ln de provincie werkzame streek
gemeenschappen moeten provinciaal en 
niet van rijkswege gefinancierd worden. 
Veel hangt bovendien af van de keuze 
van de juiste leiders. Men zegt wel eens, 
dat cultuurzorg bijna niets inbrengt, doch 
alleen veel geld kost. Toch is deze beste
ding maatschappelijk nuttig, want dit 
werk gaat boven het leven uit en is soms 
een substituut van verloren· godsdienstige 
beleving. (Applaus). 

De v o o r z i t t e r dankt de inleider 

van 
voor zijn scherpe probleemstelling, doch 
merkte op, dat het beschouwen van de 
cultuur als een substituut van de gods
dienst discutabel is. 

Interessante discussie 
Mr. J. D rij b er (Leiden) vroeg, hoe 

Je inleider zich voorstelt het probleem 
in de grote steden op te lossen. 

W. J. de B r u y n e (Amsterdam) 
merkte op, dat de maatschappelijke en 
culturele vorming in de eerste plaats 
een taak van het .onderwijs moet zijn, 
omdat het gezin in die werkzaamheid 
tekortschiet. Er moeten z.i.· meer wijk
centra komen. 

Mevrouw A. F o r t a n i e r-d e W i t, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, betoogde, dat wij in een tijd van 
geestelijke kortsluiting leven. Nochtans 
is zij niet zo pessimistisch gestemd als de 
inleider, al moet zij erkennen, dat er 
veel ontbreekt aan onderwijs en gezins
invloed. Aan vernieuwing, alle schone 
plannen ten spijt, wordt weinig gedaan. 

Er zijn wel vele nota's verschenen, 
maar voor alles moet de zelfwerkzaam
heid geprikkeld worden. Er is ook meer 
vrijheid van handelen nodig. De ouders 
moeten in gunstige zin beïnvloed worden. 
Ieder mens heeft iets eigens en dat moet 
ontwikkeld worden. De overheid dient 
daarbij behulpzaam te zijn. 

Mr. W. J. Geert s e m a, burgemeester 
van Warffum, wees er op, dat wat in 
Diever mogelijk is nog niet in andere 
plattelandsgemeenten slaagt. Men wil wel 
wat doen aan vrijetijdsbesteding, maar 
dat heeft met culturele vorming weinig 
te maken. Harmoniegezelschappen uiten 
zich bij voorkeur in een groot geluids
volume en ook vele dilettantentoneelge
zelschappen brengen weinig cultuur. 

Men moet de plattelandsbevolking iets 
van werkelijke cultuur laten beleven, 
maar het lukt maar zelden, want beroeps
gezelschappen· wi!leJl (jaar niet.. kom.en en 
massaalbezoek aan stedelijke 'manifesta
ties is Iwstbaar en moeiJijk bereikbaar. 
Waàroni zijn er geen reizende .tentoon
·stellingen? In het onderwijs kunnen .nw
. ('e}ijkheden schuilen. .. 
;,." D~ A.. v.an Ho ut e (Rotterdam) on
·ae~ste\Înde de opmerking, dttt mèn de 
zelfwerkzaamheid .. moet' prikkelen. Het 
behoeft niet perfect te zijn, als men maar 

.in actie komt. Welke waarde kent de 
inleider toe aan de wijkgedachte en de 
wijkraad? Forumavonden trekken veel 
ou,deren, maar weinig jongeren. De in
vloed van de school kan niet hoog wor
den aangeslagen, omdat de stadsjeugd op 
velerlei wijzen wordt afgeleid. 

H. Ha 1 i (Ede) erkende, dat er ver
band bestaat tussen godsdienst en cul
tuur, maar is het wel juist, dat verlies 
van godsdienst ook verlies van cultuur 
betekent? Is ·onkerkelijkheid een groot 
verlies? 

Men doet veel humaan werk - denk 
aan de verzorging van de vogels tijdens 

de vorstperiode - maar aan de cultuur 
wordt nauwelijks gedacht. Men zal op 
de kweekscholen daarmee ·moeten begin
nen. 

C. U i t t e n b o g aar d (Haastrecht) 
bestreed, dat beroepskunstenaars niet 
naar kleine plaatsen te krijgen zijn. Het 
Nederlands Kamerkoor komt naar zijQ 
gemeente en er worden ook openlucht
spelen met garantie van de gemeente 
gegeven. De overheid moet zich wel ach
ter dit streven van particuliere zijde stèJ.
len, maar buiten de leiding blijven. 

Repliek 
De heer W ij s e n b e e k, de sprekers 

beantwoordende, zeide een wijkgemeen:
schap met een wijkgebouw wenselijk te 
vinden. Amerika stelde een tentoonstel
linga-auto beschikbaar; het succes mefl 
het gebruik daarvan is uiteenlopend. De 
keuze van het onderwerp is moeilijk en 
die van de sprèker eveneens. 

Men . is gaarne bereid om met deze 
auto de provincie in te trekken zo ook 
naar de legerplaatsen. De véreniging 
van Nederl. Gemeenten is reeds inge
schakeld. Er is wel latente culturele be
langstelling, maar die moet geactiveer.d 
worden. Laat men maar beginnen, later 
kan het peil worden opgevoerd. 

De Commissaris der Koningin in 
Friesland heeft veel succes gehad mèt 
zijn bustochten voor de schooljeugd naar 
Delft. Kleine tentoonstellingen worden 
reeds voor het platteland georganiseerd. 
Lezen is ook een belangrijke vorm van 
cultuurbevordering, maar de openbare 
leeszalen verkeren in deplorabele toe
stand; de boeken zijn .verouderd ,en .~e 
subsidies zijn meestal onvoldoende . Op:l 
de boekerij en de leestafel op peil te 
houden. Vroeger had iedere cultuurdra
ger een eigen bibliotheek, nu gaat ~t 
niet meer, omdat de middelen ontbr,e
ken. Daarom moeten de leeszalen aan
vullend kunnen optreden. 

Onjuist is te beweren, dat de go4S
dienst altijd een cultuurverhe:tfend ver
schijnsel is. Niettemin brengt godsdie~t
belijden dikwijls cultuurvorming. 

Volmondig ondersteunde de inleider • 
dat het particuliere initiatief voor9,P 
moet gaan en door de overheid gesteund 
dient te worden. · 

De v o o r z i t te r concludeerde, dat de 
behandeling van .de onderscheiden as
pecten der vrijetijdsbesteding zeer vrucht 
baar is geweest. Spr. haalde een gedeel• 
te uit de brochure "Opgaande lijnen .. 
aan ten bewijze, dat de V.V.D. actieve 
belangstelling heeft voor dit probleer,n 
en ook de cultuurbevordering van emi-
nent belang acht. , 

Dank zij de medewerking van inlei
ders debaters en toehoorders waren het..
tweè goede, nuttige dagen en is de2\e 
vrije tijd welbesteed! (Applaus.) 

Het congres werd met een opwekking 
tot blijvende activiteit en belangstelling 
gesloten. v. d. L. 
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"Het Volksbelang" over onze Jaarvergadering 
* * Het orgaan van het Liberaal Vlaams 
* Verbond, "Het .:Volksbelang", heeft 

in zijn nummer van 31 maart het hoofdartikel ge
wijd aan de bete~enis van onze Jaarvergadering en 
aan de inhoud van het verkiezingsmanifest. 

Wij laten hier het begin van dit artikel woordelijk 
volgen: 

"Tijdens de komende zomer worden in Nederland 
wetgevende verkiezingen gehouden. De liberalen, 
die nu over negen zetels in de Tweede Kamer 
(Kamer der Volksvertegenwoordigers) beschikken, 
wat, gezien het veel kleiner aantal volksvertegen
woordigers, ongeveer overeenstemt met de liberale 
vertegenwoordiging in ons land, zijn overtuigd, dat 
zij hun vertegenwoordiging zullen uitbreiden. 

Deze overtuiging is gewettigd, omdat zij bij de 
verkiezingen van 1948 en 1952 regelmatig vooruit 
gegaan zijn en de liberale kansen bij de aanstaande 
verkiezingen, ook in de kringen welke de liberale 
richting allerminst toegedaan zijn, hoog aangeslagen 
worden. 

Onze geestverwanten, die van veel dynamisme 
blijk geven, vormen de grondwettelijke oppositie in 
het parlement, terwijl de Regering uit socialistische, 

katholieke "en protestantse partijen, waarvan wij in 
ons land de weerga niet kennen, samengesteld is. 

Deze oppositie vergemakkelijkt enigszins de libe
·rale positie bij de verkiezingen, alhoewel· zij hun 
gebeurlijke verkiezingssuccessen hoofdzakelijk te 
danken zullen hebben aan de kennis, het doorzicht 
en de zelfstandige hou,ding van de liberal~ parle
mentsleden, die in de Kamer onder leiding van de
algemeen gewaardeerde partijvoorzitter, prof. Oud, 
een vooraanstaande rol spelen. 

De partij zelf werd in de laatste jaren verder uit
gebouwd en wie de gelegenheid had vergaderingen 
van de partij bij te wonen, is er steeds vandaan ge
komen gesterkt door een begeestering, gedragen 
door waarachtig beleefde beginselen. 

Enkele. van onze medestanders zullen opnieuw het 
voorrecht hebben de algemene vergadering van de 
partij op vrijdàg 13 en zaterdag 14 april te Amster
dam bij te wonen. 

Wij danken onze Nederlandse geestverwanten 
voor deze uitnodiging, die de banden tussen libera- • 
len van Noord en Zuid steeds inniger maakt, wat 
ook van belang is voor de goede verstandhouding 
tussen beide landen. 

Aldus "Het Volksbelang", dat dan een nadere 
beschouwing wijdt aan ons verkiezingsmani

fest en daarbij vaststelt, welk een treffende overe~
stemming er bestaat tussen Nederlandse en Belgische 
liberalen, niet enkel (hetgeen vanzelfsprekend is) 
wat de liberale beginselen betreft, maar óók in het 
praktische streven. 

Zo wordt met instemming aangehaald het streven 
naar het tegengaan van steeds stijgende overheids
uitgaven, ons verzet tegen de toenemende centraU
satie van het overheidsgezag, gepaard aan het stre· 
ven naar grotere zelfstandigheid van provinciën en 
gemeenten, de propaganda voor individuele bezits
vorming, de bestrijding van misbruiken van econo
mische machtsvorming en onze strijd voor de wet
telijke gelijkstelling van man en vrouw, de ver
betering van de huwelijkswetgeving en gelijke be
taling voor gelijkwaardige arbeid van mannen en 
vrouwen. 

Het artikel eindigt dan aldus: 
Op de vooravond van hun algemene vergadering, 

die ook de inzet zal zijn van de verkiezingsstrijd, 
stuurt het Liberaal Vlaams Verbond de Nederlandse 

. liberalen zijn beste wensen voor het welslagen van 
deze algemene vergadering en de daarop volgende 
verkiezingen. 



VRUIIEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (liJ 

De AICJemene Ouderdomswet in de Tweede Kamer UV) ·Prof. 
Oud in fel en principieel debat • K. V .P. maakte het minister Suur
hoH CJemakkeliik • Minister drei(Jt met intrekkinCJ en heen(Jaan • 
Dr. Schouten zwichtte niet • Amendement-Van Leeuwen verwor· 
pen • Compromis-amenclement van dr. De Kort aanvaard • 
AICJemene Ouderdomswet aanCJenomen. 

V oordat nu de eindstrijd over de 
. aanpassingsartikelen begon, wa· 

ren nog eerst aan de orde enige amen· 
d~menten van mr. Van Lier (Ar;b.) op 
artikel 60. Het voorna.am.ste daarvan 
beoog'<ie, om óók voor de "open pen
sioenfondsen" (dat zijn dus die, welke 
zelf in hun reglementen reeds een mo
gelijkheid: tot aanpassing hebben ge· 
opend) of die nog moeten worden op-. 
gericht, de mogelijkheid tot aanpassing 
toclh enigszins te beperken, nl. in dien 
zin, dat een vijfde gedeelte van het bo
dempensioen niet op het "eigen pen• 
sioen" in mindering wordt gebracht. De 
aanpassing wordt dUs beperkt tot ten 
hoogste 80 pct. 

Minister Suurhoff hevhaalde zijn be
zwaren daartegen en stelde tevens vast, 
dat het in geen geval aldus moest wor
den opgevat, dat een korting van 80 
pct. in alle gevallen redelijk zou zijn. 

De twee andere amendementen, die 
bijzon'Clere gevallen regelden, kwalifi
ceerde de bewindsman als ongewenste 
"futiliteiten-regeling". Hoewel hij de 
aanvaarding dus ontraadde, werden ze 
alle drie z.h.s. en met algemene stem
men aanvaard! 

En toen kwam de ein'Clstrijd om de 
eigenlijke "aanpassingsartikelen'• 61 en 
62, met het amendement van mr. Van 

·Leeuwen en het inmiddels volgens de 
;,ministeriël·e minimum-eisen" gewijzig
de amendement-De Kort. 

Het was, nadat mr. Van Leeuwen 
zijn amendement nogmaals met over
tuiging . had. verdedigid, in dit stadium 
van. het debat, dat prof. Oud in leven
dige en zeer principiële discussie ge
raalü·e, niet alleen met minister Suur
hoff, maar ook o.a. met prof. Romme, 
de fractievoorzitter van de K.V.P. 

De heer Oud kondigide daavbij in de 
eerste plaats aan, dat hij en zijn frac
tiegenoten bereid waren te stemmen 
vóór ieder amendement, dat de zaak -
om het zo nu maar eens uit te drul{ken 
- minder slecht maakte, maar dat zij 
zich niettemin het recht voorbehielden 
om tenslotte tóch tegen de - al dan 
niet gewijzigde - arti·kelen te stemmen. 

Wat zou nu het gevolg zijn van hetzij 
de aanvaarding van het amendement
Van Leeuwen, hetzij de verwerping van 
de artikelen 61 en 62 ? .De minister had 
het "onaanvaardbaar"· uitgesproken in 
het commissoriale overleg. Daartegen 
had de heer Oud begrijpelijk al vrij ern-

. stige bezwaren. Als de minister d:at 
wilde doen, moest hij dat niet in een 

· commisioriaal overleg, maar in de open
bare vergadering doen. 

llaar'bovendien: Wat zouden de~
. volgen zijn van dat "onaanvaàrdbaar" ? 

·:De minister zou dan sch~rsing vragen 
voor nader bel'aad in het Kabinet. Dui
delijk was dat nog niet, want dan blee,f 
dus de vraag, wat er zou gebeuren, met 
name, of de minister het voor zijn ver
antwoording zou durven nemen, het ge
hele ontwerp in te trekken. 

Reeds in dit stooium van het eind
debat liet de heer Oud er geen twijfel 
aan bestaan wat hij zou doen. Hij zei: 
Wanneer de minister dan zou vevkla
ren: "dan gaat het wetsontwerp niet 
door", dan zou dat een ernstige beslis
sing zijn, maar dan zou de heer Oud de 
verantwoordelijkheid hiervoor volledig 
voor rekening van de minister moeten 
laten. Wanneer de minister zou zeggen: 
nu de Kamer meent, dat men aan ver
kregen redhten niet mag raken, moet 
Nederland voorlopig maar geen bodem
pensioen krijgen - dan is de minister 
inderdaad verantwoordelijk voor deZe 
conclusie. 

Daartegenover heb Ht, zo zei de heer 
Oud mijn eigen verantwoordelijkheid en. 
mijn politieke vrienden en ik zien het 
zo, dat wij niet vóór deze wet kunnen 
stemmen wanneer wij niet het alleruiter
ste hebben beproefd om te voorkomen, 
dat verkregen rechten worden aange
tast. Mocht blijken, dat de meerderheid 
van de Kamer met de Regering t o c h 
de verkregen rechten wil aantasten, dan 
hebben wij gedaan, wat wij konden 
doen, en dan stemmen wij, zoals ·van
zelf spreekt, vóór dez·e wet. 

Op dit betoog kwam,_ een antwoot1d, 
zowel van minister Suurhoff als van 
prof. Romme. 

Minister Suunhoff bevestigde, dat hij, 
bij verwerping van de door _hem ge
wenste aanpassing, scllorsing van de 

DR. SCHOUTEN 
....... tegen ...... 

beraadslaging zou vragen en de zaak 
dan opnieuw in het Kabinet zou bren
gen. 

Er zouden dan twee mogelijkheden 
zijn: dat het Kalbinet tot intrekking zou 
besluiten, of dat het (hij achtte dit ech
ter hoogst onwaarschijnlijk) zich bij de 
verwerping van de artikelen 61 en 62 toch 
nog zou neerleggen. 

In b ei d e gevallen echter, zo kondig
de minister Suurhoff aan, zou dit voor 
hem persoonlijk "politieke gevolgen" 
hebben. "Ik meen" - zo zei hij - "dat 
men na alles, wat er gebeurd is, en na 
de jaren, die ik besteeld heb om dit 
wetsontwerp in de2le vorm tot stand te 
brengen, van een bewindsman eigenlijk 
niet anders kan verwachten." 

Prof. Romme, op zijn beurt, zei, -dat 
ool{ hij het "onaanvaardbaar" van de 
minister betreurde, maar hij meende, 
dat, wanneer dat woord nu eenmaal was 
gesproken, niet alleen de minister een 
zware verantwoordelijkheid droeg, maar 
óók de Kamerleden, die dan tóch een 
beslissing namen, we1ke de minister 
meende, niet voor zijn verantwoorcilelij,k-
heid te kunnen nemen, ' 

De heer Oud, zo was de redenering 
van prof. Romme, kort samengevat, 
zou grote verantwoordelijkheid op zidh 
laden, door het g~hele ontwerp in ge
vaar te brengen. 

••• 

prof. Oud bleef, uiteraard, het we-
derwoord daarop niet schu.lidig, 

Integel1!deel, z'n strijdvaardigheid bereik
te toen haar hoogtepi..mt. Waarom kon 
minister Suurhoff zijn bedreigingen zo 
gemakkelij'k uitspreken? Omdat gij, 
prof. Romroe en Uw fractiegenoot, dr. 
De Kort, de weg van de minste weer
stand hebt gekozen én reeds. onmiddel
lijk na het eerste onaanvaardbaar op de 
vluoht zijn geslagen. 

Wanneer gij, aldus het betoog. van de 
heer Oud samengevat, als voorzitter 
van een machtige fractie van 30, een 
ernstig woord tot de Regering had ge
sproken, dat gepast zou hebben in het 
algemene standpunt, dat men aan uw 
zijde heeft ingenomen ten aanzien van 
het probleem van de verkregen rechten, 
zou dit op de Regering stellig indruk 
hebben gemaakt. Thans is de minister 
zeker van· zijn overwinning. 

Zijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
voor een te ne1nen beslissing wees de 
heer Oud in het geheel niet af. Deze 
had hij nooit ontkend. Mao.r geloofde 
men wer]{elijk, dat het bodempensioen 
van de baan zou zijn bij een voor de 
minister ongunstige beslissing? 

De heer Oud -- hij herhaalde het 
zou het heengaan van de minister, voor 
wie hij waardering had, betreuren. Maar 
geloofde iemand, dat, wanneer de meer
derheild van de Kamer, dus de meerder
heid van de vertegenwoordiging van het 
Nederlandse volk, zou zeggen: wij wil
len een bodempensioen, zonder aantas
ting van verkregen rechten, van d·e zijde 
der Regering dan geen anrtere oplossing 
zou worden gevonden om tc;>ch dit werk 
tot stand te brengen? 

Wanneer de meerderheid van de Ka
mer, die het - het is in het debat wel 
dUidelijk gebleken - als onredelijk en 
onrechtvaardig gevoelt, v"rkregen rech
ten aan te tasten, onmachtig is om· te 
zeggen, dat het gebeuren zal zoals de 
vertegenwoordiging van het Nederlauti
se volk het wil, dan zal zij een groot 
ding prijsgeven, nl. de invloed, welke de 
Kamer zal m.oeten behouden, als er van 
een werkelij•ke volksinrvlo~ sprake wil 
zijn! 

Een belangrijk. feit was daar'bij, dat 

in het 'laatste stadium van dit delbat de 
leider van de · anti-rev. fractie, dr. 
Schouten, niet aCihter de a.r. woordvoer
der de heer Stapelkamp bleek te staan, 
die zich bij het dreigement had neerge
legd, 

Dr. Schouten kwam kort en goed ver
klaren, van mening te zijn, dat de aan
passing niet in dit ontwerp thuis 
hoorde en zoals later bij de stemmingen 
bleek, had hij de overgrote meerder:heid 
van zijn fractie achter zich bij zijn be
sluit, om evenmin als onze V.V.D.
fractie voor de ministeriële drei•gemen
ten opzij te gaan. 

Was deze houding van de heer Schou
ten verblijdend, het was ondertussen, 
zoals de heer Oud al had geconstateerd, 
toch duidelijk, dat de strijd thans ver· 
loren was. 

Bij de eindstemmingen werd het 
8/mendement-Van Leeuwen op 23 maart 
verworpen met 60 tegen 24 stemmen. 
Vóór het amenidement Stemden de VVD, 
de Staatk.-geref., de CPN en de A.R., 
met uitzondering van de heren Stapel
kamp en Van der Zaal. Tegen stemden 
dus de P. v. d. A., de KVP, de CH, 2 
A.R.-laden en prof Lemaire ( onafh. 
kath.). 

Het compromis-amendement van dr. 
De. Kort, ld'at de mogelijkheid van aan
passing. voor aangesJotenen bij pensioen: 
fondsen zonder reeds bestaande aanpas-

Copie voor dese rub.,eK re senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ltraat 16, Haarlem. 

•••••••••••••••• 
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singsclausule dus beperkt tot ten hoogste 
60 pct. van het bodempensioen, werd nu 
z.h.s. en met algemene stemmen aan
vaard. 

Het aanpassi~gsartikel 61 werd daarna 
aangenomen met 59 tegen 25 stemmen. 
Vóór de aanpassing stemden: de P.v.d. 
A., de K.V.P., ·de C.H. (met uitzondering 
van mr. Beernlnk), prof. L~:maire (on
afh.-kath.) en de heren Stapelkamp en 
Van der Zaal (beiden A.R.). 

Tegen de aanpassing stemden: de V.V. 
D., de A.R. (met uitzondering van de 

.twee genoemden), de Staatk.-gercf., mr. 
Beernink (C.H.) en de C.P.N. 

Het ontwerp in zijn geheel werd ten
slotte zonder hoofdelijke stemming aan
genomen, met aantekening, dat alleen de 
staatkundig-gereformeerden ds. Zandt en 
ir. Van Dis geacht willen worden te hf'b
ben tegengestemd. A. 

Wethouder Dettmeiier sprak 
voor het district Zuid
Holland van de J.O.V.D. 

Het kader van het District Zuid-Hol
land van de Jongeren Organisatie Vrij
heid en Democratie kwam op zaterdag 7 
april bijeen in Restaurant De Amstelbron 
te Schiedam, waar de heer D. W. Dett
meijer, wethouder van Openbare Werken 
van 's-Gravenhage een rede hield over 
het onderwerp: "Wat kunnen de werk
zaamheden zijn van een wethouder in een 
grote gemeente". 

: Landelijke bijeenkomst 
* het Minervapaviljoen 
* Amsterdam voor leden 
* belangstellenden. 

in* 
*~ ................................................ ~ 

te* 

* * * * * 

en * 
""' 
""' Vanaf 12 uur "lopende'' kof- -tr 

fiemaaJ.t\jd, waardoor er ge. -tr 
legenbeid is tot gezellig on- -tr 
derling contact. Prijs f 2.85 in- -tr * elusief. -tr 

* Om 14 uur openbare vergade- -tr * ring. Allerlei punten, die de -tr * vrouwen interessèren, zullen -tr * aan de orde komen. -tr 

* Spreeksters: 

A. Fortanier-De Wit, 
Mr. J. M. St()ffels--Van 

* 
* * * 
* * * * 

Haaften, : 
Mr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra, * 

* 
G. Doornbos-Oosting, 
Mr. J. Hefting. 

* Comité van aanbeveling: 

* * 
* 
* * : g ;i.ij~~~~~=H~:~eÁ·~!~m. 

* S. Boekhoff, Apeldoorn. * * M. Hardeman, Den Haag * * Ir. A. Kuiper-Struyck, R'dam. * * T. Pilaar-Gaarlandt, Goes. * * A. A. C. Prummel-Bulder, -+: * Scheemda. * H. A. van Riel-Smeenge, -+: 
Zeijerveld <Dr.) -+: * H. J. Schlemper-v. Gijn, Vught -+: * Mr. E. Veder-Smit, Huis ter -tr * Heide. -+: * M. Visser-Bakker, Schagen. -+: * H. A. A. L. de Vries-van der * Hardt Aberson, Hengelo (0.) -+: * G. de Zeeuw-Buisman, -tr * Leeuwarden. : 

* Secretaresse van het Werk- -tr * comité is mevrouw W. Fer- -+: * min-Stam, Stadionkade 30, -tr * Amsterdam Z. Voorzitster -+: * mej. A. C. Schippers. -+: 

**************** 

In en om de CJemeenteraad 
V oor de Vrouwengroep Bilthoven, 

die in een paar jaar gegroeid is 
van 5 tot 23 deelneemsters, hi!Md me
vrouw G. S. Huese-Laming een cau
serie over "In en om de Gemeente
raad" . 

Spreekster begon met er op te wij
zen, dat de grote Thorbecke de ont
werper was geweest van de Gemeen
tewet. 

Na enkele àrtikelen hieruit te heb
ben voorgelezen, werd een uiteenzet
ting gegeven van 'de bevoegdheden en 
het zeer omvangrijke werk van een 
gemeenteraad. 

Even werd de aanwezigen een d\lt 
boek getoond, welks inhoud alléén de 
begroting der gemeentefinanciën be
vatte. Het gaf inderdaad een goect 
beeld van de belangrijkheid van dH 
onderdeel der Raadszorgen. 

Na . dit algemene overzicht werd 
overgegaan tot een beschouwing van 
enkele vraagstukken die onze eigen 
gemeenteraad in het afgelopen jaar 
hebben bezig gehouden, zoals onder 
meer onderwijs, de ·hUisvuilophaal
dienst en een specifiel.r vrouwelijll: 
onderwerp, ·t ontslag van de huwen
de ambtenares. 

Het is begrijpelijk, dat er vele vra
gen gesteld werden, waarop zich een 
prettige en geanimeerde discussie ont
spon. 

Aan het slot dankte het Statenlid 
mevr. V eder-Smit uit naam van alle 
aanwezigen de spreekster en bood 
haar uit erkenning voor het vele dat 
zij op allerlei terrein doet, een plant 
aan. 

Deze spontane en hartelijke geste 
was het sluitstuk van een serie leven
dige en leerzame bijeenkomsten, die 
wij in het volgend werkjaar hopen 
voort te zetten. 

C. E. VAN GOOR 
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Mr. G. C. van der Willigen 
burgemeester van 
Haarlemmermeer 

Tot ons genoegen is met ingang van 16 
april mr.· G. C. van der Willigen, die ge
durende een lange reeks van jaren burge
meester is geweest van Lekkerkerk, be
ncemd tot burgem~ester van de gemeente 
Haarlemmermeer. 

Wij willen l1em van deze plaats met 
deze benoeming van harte geluk wensen 
eri de hoop uitspreken, dat hij ook in zijn 
ni.euwe functie tijd zal kunnen vinden om 
zijn medewerking te verlenen aan werk
zaamheden ten behoeve van de V.V.D., 
zoals hij dat nog onlangs gedaan heeft 
door zijn voorzitterschap van de door de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de V.V.D. ingestelde commissie ad 
hoc ter bestudering van het wetsontwerp 
Waterleidingwet. 

~1 evrou w W!jsmullPr: 
Va)UW van de Da~'l.d 

OnZe geestverwante, mevrouw G. 
.. :Wijsmuller-Meycr, ·die zaterdag· 21 

dezer haar zestigste verjaardag hoopt 
te vieren, wordt niet alleèn in onze 
eigen kringen, doch ook van daarbuiten 
geëerd als vrouw van de daad. 

Zo toch kent men haar :n de spon
tane activiteit, die zij op aller}ei terrein 
van maatSC'happelijk leven, óók in de 
Gemeenteraad onzer hoofdstad, ontwik
kelt. Haar altijd werkzame geest drijft 
haar tot allerlei initiatieven, die zij met 
waarlijk vrouwelijke intuïtie als nood
zakelijk voelt om z.e dan met een door
zettingskracht, die menige man be
schaamt, ten uitvoer weet te brengen. 
En het zijn deze• intuïtie en deze door
zettingskracht, die haar ook in de 
praktische politiek zulk een eigen -
háár eigen - positie doet innemen. 
Haar kenmerkt daarbij een beginsel
trouw, die· liberalen evenzeer in haar 
waarderen als haar politieke tegenstan
ders. Principieel liberaal als zij is, weet 
zij, als het op daden van algemeen be
lang aankomt, tegenstellingen te over
bruggen, omdat haar pure menslievend.
heid erkend wordt als de drijfveer bij al 
haar daden. · 

Vrouw van de daad bovenal heeft 
·mevrouw Wijsmuller zich getoond in de 
·bezettingsjaren. Niet zonder gegronde 
redenen werd zij door de Parlementaire 
Enquêtecommissie geprezen als een van 
de drie moedigste vrouwen, die het bar
barendom tegenover zich vond op zijn 
misdadige weg naar de uitroeiing van 
ons joodse volksdeel. Dat zij zich hier
mede in het hart van het "oude volk" 
een monument, sterker dan van brons of 
marmer, heeft verworven, blijkt uit het 
wereldomvattellld Joods comité, dat 
haar thans ter gelegenheid van haar 
zestigste verjaardag een huldeblijk wil 
aanbieden. 

Onz.e Regering eerde mevrouw Wijs
mullers grote verdiensten, door haar te 
benoemen tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau; de Franse Republiek 
schonk haar de Reconnaissance Fran
çaise; het Nederlandsche Roede Kruis 
onderscheidde mevrouw Wijsmuller op 
zijn wijze. Dat ook de Staat Israël op 
verschillende wijzen haar naam vereeu
wigde, behoeft nauwelijks betoog. 

Zal het mevrouw Wijsmuller op haar 
feestdag niet aan blijken van belang
stelling en waardering ontbreken, wij 
hopen dat zij nog lang haar gaven zal 
mogen wijden aan de liberale zaak, die 
zij zo van ganser harte is toegedaan! 

DeR. 
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Algemeen Secretariaat 
In verband met de drukke werk
zaamheden voor de naderende ver
kiezingscampagne zal h~t Alge
meen Secretariaat der. Partij · de 
gehele dag geopend zijn en telefo
nisch bereikboor onder de nummers 
111768 en 114375. 

S. Citroen jubileert 
Maandag 16 dezer mag de administra

teur .~;mze1· Amsterdamse V.V.D.-afdeling 
de dag herdenken, waarop hij vijfendez·tig 
jaar geleden in dienst van het liberalisme 
trad. 

Het is een zware dienst geweest, door 
tijden van neergang en tijden van weder
opbloei heen. Hóe zwaar, kan vermoede
Iijk niemand beter beseffen dan de schrij
ver dezer regelen, die eens de heer Ci
troen aan ons bureau verbon~ en hem 
daarna al die jaren lang in zijn werk 
heeft gekend. 

Zó veel heeft die dienst van Citroens 
krachten - naar thans velen met ons 
weten - gevraagd, dat hij nu meer dan 
een half jaar lang zich aan het werk 
heeft moeten onttrekken. 

Zijn met name de bezettingsjaren voor 
deze strijdvaardige mens een zware be
proeving geweest, niet minder waren dit 
de tien daaraan voorafgaande. Zonder 
overdrijving immers mag gezegd worden, 
dat Citroen scherper dan de meesten de 
dreigende gevaren van . het nationaal
socialisme voorzag. Hij aarzelde ook toen 
niet, zich vooraan in de strijd te werpen, 
vaak zelfs zijn leven in de waagschaal 
stellend om dit "landverderflijk kwaad" 
te ontmaskeren. 

Zijn onbezweken trouw aan de liberale 
zaak spruit bij Citroen voort uit een diep 
in hem geworteld besef van de onvergan
kelijke waarde van het liberalisme als 
geestelijke stroming. 

Hem voor die trouw op zijn jubileum
dag dank te zeggen zal een behoefte zijn 
voor ieder, die hem kent. Hem volledig 
herstel toe te wensen en kracht tot vol
harding in de taak die hij zich gesteld 
ziet is plicht en voorrecht tevens voor wie 
het liberalisme een even warm hart toe
draagt als de jubilaris zelf en voor wie 
als hij, gelooft in de toekomst van ons 
beginsel en in de partij, die dit beginset 
belichaamt. 

DeR. 

AFDELINGSNIEUWS 
Bestuursmutaties in de 

·afdeling Delft 
In de algemene ledenvergadering .ge-

. houden op 28- maart l.I. werden in het be
stuur der afdeling opgenomèn: mevrouw 
W. 't Hart-Propsrna en de heer J. Key. 
Deze vergadering benoemde met algeme
ne stemmen tot leden van verdienste der 
afdeling: de heren ir. S. H. Stoffel en C. 
M. Hage. · 
· De heer Hage is afgetreden als lid van 

d.e gemeenteraad van Delft en als voor
zitter van de V.V.D.-raadsfractie. Mevr. 
V. L. v. Krimpen-v.d. Ven volgde de heer 
Hage op als V:.V.D.-raadslid, terwijl ir. J. 
v. d. Vegt thans de functie van voorzit
ter der V.V.D.-raadsfractie bekleedt. 

In de bestuursvergadering van 3 april 
daaraanvolgend aanvaardde de heer .J. 
Key de functie van secretaris; hif>rdoor 
werd bereikt, dat het bPstuur weder be
staat uit drie personen. De afgetreden 
secretaris blijft voorlopig als pei\ning
meester aan. 

Het adres van de nieuwe secretaris is: 
Julianalaan 44 Delft, telefoon 24325. 

Bergen (N.H.) koos nieuwe 
secretaris 

In de jaarlijks-e algemene vergad~~ring 
van de a~d'elirig Bergen N.H. op vrijdag 
6 april was · het openingswoord van de 
voorzitter, de heer W. Franck, groten
deels gewijd aan de komf>nde verkiezin
gen. 

De afdeling leed een gevoelig verlies 
door het aftreden van de Sl'crct·wis, 
mr. Th. Rijnberg, die zich door drukke 
werkzaamheden genoodzaakt heeft ge
zien zijn zetel ter beschikking te stel

'len. Een woord van zeer hartelijke dank 
aan df> scheidende secretaris, onder 
wiens 2-jarig secretariaat de afdeling 
tot grote bloei is gekomen, werd van
uit de vergadering met een krachtig 
applaus onderstreept. Thans za] als 
secretaris optreden de heer -. Keesman, 
Eewige Jaan 26. De heer G. Grondsma 
te Bergen aan Zee heeft zitting gekre
gen in het bestuur. 

Na het veJ:Idere huisho· .delijke ge
deelte was het woord aan mr. dr. C. 
Berkhouwer te Alkmaar, die een inte
ressante causerie hield over de verhou
ding tussen de grootmachten rond ons 
en de positie van Nederland als kleine 
natie. Het was dan ook met een harte
lijk danl{Woord voor het belangstellend 
gehoor, dat de voorzitter deze verg·ade
ring kon besluiten. 
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Wisseling in het pra~sidium 
te Heemstede 

In~ haar- ledenvergadering van 5 april 
j.l. koos de afd. Heemstede een nieuwe 
voorzitter in de persoon van de heer J. 
C. Corver, hoofdinspecteur-directeur van 
de Arbeidsvoorziening in N.H. en - voor
heen, in zijn vroegere woonplaats Vlissin
gen - lid van de raad en enige tijd waar
nemend wethouder dier gemeente. 

Vervolgens nam de afdeling met enige 
Juister afscheid van haar aftredende voor
zitter, dr. W. G. J. ten Pas, die - niet om 
gezondheidsredenen, zoals in een vorig 
nummer van dit blad werd vermeld -
door drukke zakelijke bezigheden zich 
genoopt had gezien als voorzitter terug 
te treden. 

Achtereenvolgens stelden de vice-voor
zitter de heer F. W. Kotte, de voorzitter 
van de raadsfractie, de heet· mr. J. H. G. 
Zeelenberg, en de voorzitter van de Ka
mercentrale, de heer dr. A. Stoff~ls, de 
grote verdiensten van de heer Ten Pas 
voor de afdeling en partij in het licht. 

Een stoffelijk aandenken en bloemen 
voor mevrouw Ten Pas vergezelden deze 
woorden. 

Een persoonlijk woord van de secreta
ris, de heer M. D. Scheer, gold ten slotte 
de voortreffelijke samenwerking met de 
scheidende voorzitter. 

Bij acclamatie werd dr. Ten Pas ver
volgens tot ere-voorzitter der afdeling 
benoemd. 

Na dit officiële gedeelte behandelde de 
vergadering de beschrijvingsbrief voor 
het partijcongres op 13 en 14 april a.s. en 
werden de afgevaardigden naar het con
gres aangewezen. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ;:.!iddenstands
fort!m zal optreden, belegd: 

Maandag 16 april te Heerenveen. 
Maandag 23 april te Enschedé, om 8 uur 
in de Sèhouwburg. 
Maandag 7 mei te Hengelo (0.). 

Maandag 14 mei te Zeist in hotel "Hermi
tag·e", on1 8 uur. 
Vt•ijdag 25 mei te Wassenaar . 
Maandag 28 mei te Holten. 
Donderdag 31 met te 's-Gravenhage In de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 
Maandag 4 juni 'te ROtterdam. ·. ·. · 
Dinsdag 5 juni te Goes.' · 
Woensdag 6 juni te Middelburg. 
Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

AGENDA 
Din>~dag 17 april, Vrouwenavond ill 

Hardenburg. Spr.: Mevr. De Blé- . 
court. Zaal Leet·ing. 

\Vownsdag 18 april. Verkiezingsre
de Zegering Hadders te Amster
dam. 

Donderdag 19 april in "Van Ouds 
het Tramstation" te Amersfoort. 
Spreker: D. W. Dettmeijer. 

Donderdag 19 april. Politiek Fo
rum te Almelo in Groenendaal. 

Maandag 23 april. Politiek Cabaret 
te Groningen in Huize Maas. 

Maandag 28 april. Middenstandsfo
rum te Enschede, om 8 uur in de 
Schouwburg. 

Dinsdag 24 april. Openbare vet·g. ~ ' 
Rijswijk (Z.H.). Spr.: D. W. Dett
meijer. '· 

Woensdag 25 april, Middenstands
congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconte
rentie te 's-Gravenhage. 

Dondertlag 3 mei. Verkiezingsrede 
Ir. J. Baas te Ha~;"denberg, zaal 
Lee ring. 

Maandag ~ mei. Middenstandsfo
rum te Hengelo. 

Dinsdag 8 mei. Verkiezingsrede 
prof. Oud te Enschede, zaal 
Schouwburg. 

Zaterdag 12 mei. Openbare verg. te 
Assen, Spr.: prof. mr. Oud. 

Maandag 14 mei. Openbare verga
dering te Schagen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

Dinsdag 15 mei. Verkiezingsrede 
Van Leeuwen en Schuitemaker te 
Zwolle, zaal Gijtenbeek. 

Woensdag 16 mei, Vrouwen Ver· 
kiezings Dag te Amsterdam. 

"'-======="' 
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NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Miclcleastanclsforumavoad 

in Gorindlem 
trok goede belallgstelliltg 

In het Roxy-theater beeft de afdeling 
Gorinchem een .middeDStandsforumaYGnd 
gehouden, welke ook uit de omliggende 
olaatsen een bevredigende belangstelling 
trok. Ons Kamerlid, de heer F. de Har
tog, woonde de ·bijeenkomst bij. 

Het forum bestond hier uit de heren 
W. J. de Bruijne en J. G. H. CorneHl!ISen 
-:!it Amsterdam, H. Slob uit Gorinchem 
en F. L. van der Leeuw uit 's-Gra.ven
llage, ..-oorzitter. De heer A. Caljé wall 
wegens een raadsvergadering te Alblas
serdam verhinderd. 

Nadat de voorzitter, mr. L. F. Dinge
mans, het openingswoord had gesproken, 
kwamen de vragen los. Gevraagd wertl 
of het wenselijk is, dat er een vestigings
besluit voor het gehele bouwbedrijf tot 
stand komt, waardoor de hoofdaannemer 
door eigen personeel allerlei nevenwerk
zaamheden kan laten uitvoeren, welke nu 
aan onder-aannemers moeteil worden uit
besteed. Het forum was van mening, dat 
deze ontwikkeling niet zover mag gaan, 
dat de bouwambachten geleidelijk wor
den uitgeschakeld. 

De creàietfaeilitei.tea - de mi.dden
ata.ml vroegen 4 aandacht, evenala de 
.premieheffing voor de algemene owler
.dom.sverzekering. Waarom vindt de mid
denstand zoveel belangstelling bij de po
litieke partijen, welk beleid dient de over
heid t.a.v. deze bevolkingagroep te vol
gea en wat kan en moet de middenstand 
zelf doen om niet onder de voet te wor
den gelopen'! 

Het forum verklaarde deze ontwikke
ling uit het meer centraal stellen van de 
middenstandsproblemen door de organi· 
saties. Er wordt een st~s heftiger strijd 
~ om de z.g. kleurloze middenstof 
,~t zich te trekken. 

Indeftlaaà. moet ook de middeustand 
Zich politiek organiseren, doch bij het 
·doen van zijn keuze lette hij er op, dat 
zijn partij werkelijk een volkspartij is, 
'die alle bevolkingsgroépen even redelijk 
en welwillend tegemoet treedt. Dftt doet 
eigenlijk alleen de V.V.D. 

Over de ?estigim;· van voldoende be-

drijfspanden in nieuwe uitbreiding en 'n 
redelijke verdeling over de verschillende 
bedrijfsvormen gaf het forum zijn visie, 
evenals over de cadeaustelselwet, welke 
men maar half werk vond. 

Tenslotte verklaarde het iormn, dat 
een zich buiten haar oorspronkelijke 
vestingwallen uitbreidende gemeente als 
Gorinchem dringend behoefte heeft aan 
een saneringsplan voor de aude stad en 
vooral aan goede verbindingen tussen het 
centrum en de nieuwe wijken. 

In zijn slotwoord dankte mr. Dinge
mans de forumleden voor hun bijdrage 
aan deze geslaagde avond onder aan
bieding van een bus Gorkumse zoute 
bollen. · 

Vergaderillg vaa cJe Centrale 
Drenthe ~ V.V:D. 

In een vergadering van afgevaardig
den van de Drentse afdelingen van de 
V.V.D. sprak het lid van de Tweede Ka
mer, R. Zegering Hadders over het melk
prijsbeleid van minister Mansholt en 
enkele kwesties rond de komende oude
dagsvoorziening. De spreker toonde zich 
bijzonder ingenomen met het reeds door 
de Tweede Kamer aangenomen wetsont
werp, dat a3.11 elke Nederlander of Ne
derlandse boven 65 jaar een bodempen
sioen verzekert. Een zwarte vlek noemde 
hij het evenwel, dat de mogelijkheid is 
geopend, dat op reeds ingegane pensioe
nen, die uit andere hoofde worden ge
noten, straks' kan worden gekort. Aan de 
verkregen rechten van de tegenwoordige 
pensioentrekkers wordt nu volgens de· 
V.V.D., ten onrechte geknabbeld. 

De spreker stelde ook tegenover elkaar 
de kleine zelfstandigen en de loontrek
kers voor wat de premieheffing 'betreft. 
De laatste categorie is een loonsverho
ging in het vooruitzicht gesteld. Een der
gelijke compensatie voor de betaling van 
de premie ontbreekt uiteraard voor de 
zelfstandigen. 

De vergadering, die onder lei.ding stond 
van mr. ,dl:. H. K_, de Langen, W1l5 v-~der 
ge"(i;,.J ~an de bispreking van 'de PWPa· 
ganda voor de in juni ie houden·' verkie
zingen. Het getij Y~r de V.V.D. achtten 
de afgevaardigden· ieer gunstig. De hou
ding van de V.V,D.-Kamer)eden heeft 
dàjlrtoe ve4tl ll~lll. ~et falen :.l,~n 
de regering bij de oplossing .van het :wo-

Dingprobleem, de houding van andere 
partijen ten aanzien van het openbaar 
onderwijs en de crematie zullen ongetwij
feld de V.V.D. stemmenwinst geven. "De 
velden· zijn wit om te oogsten" zo werd 
opgemerkt. 

De voorzitter kon de medededeUng 
doen dat op 12 mei de partijvoorzitter 
prof. mr. P. J. Oud in Assen een poli
tieke rede zal komen uitspreken. Hierop 
zal dan aanstonds volgen een "landbouw
forum", waaraan o.m. de Kamerleden 
Louwes en Den Hartog zullen deelnemen. 
Medegedeeld werd voorts, dat in Odoorn 

en Eelde afdelingen zijn opgericht en dat 
in Smilde de voorbereidingen om tot de 
oprichting van een afdeling te geraken 
al ver zijn gevorderd. 

Eelde een nieuwe loot aan de 
V.V.D.-stam 

Het centrale-bestuur van de kieskring 
Drente van de V.V.D. organiseerde dezer 
dagen een vergadering te Eelde, waar ir. 
L. G. Oldenbanning, hoofdbestuurslid, 
thans wonende te Arnhem een inleiding 
hield over de beginselen onzer politieke 
partij. De begrippen vrijheid, verantwoor
delijkheid en verdraagzaamheid, zoals de 
V.V.D. deze ziet, werden nader ontwik
keld. 

De vergadering, waarvan de leiding in 
handen was van de heer L. Piers uit 
Zuidlaren, lid van het centrale-bestuur 
werd mede bijgewoond door de heren F. 
Faber en mr. dr. H. K. de Langen even
eens bestuursleden der. centrale en de 
heer 0. de Vries, V.V.D.-propagandist te 
Groningen. 

De bedoeling was te geraken tot per
oprichting van een afdeling Eelde en 
deze opzet is geslaagd. Vrijwel alle aan
wezigen tra.den als lid toe en een voor
lopig bestuur, dat de functies nader on
derling zal verdelen werd gevormd. In 
het voorlopig bestuur werden verkozen: 
de heren M .. Bakker, Ee!derwolde, P. 
Koekoek, dr. Jac. Kortlever, Paterswolde, 
S. van der Mei, Paterswalde en C. de 
Vries, Eelde. 

Voorlopig zal de afdeling zich bezig 
houden met het aanwerven van leden en 
de propaganda voor de verkiezing van de 
Tweede Kamer. Te zijner tijd hoopt men 
tot eert regeling te komen met de groep 
gemeentebelangen, welke momenteel in 
Eelde 5 van de 11 raadszetels bezet. Aan
gezien er geen raadsverkiezingen in het 
naaste verschiet liggen, kan de ontwik
kelmg voorsbands nog wel eve11 worden 
aangezien. 
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Kamerlid Zegeriag Haclders 
sprak ia Soest 

Ons kamerlid Zegering Hwiders heeft 
28 maart j.l. voor de afd. Soest/Soes
terberg gesproken over het onder
werp: Onze sociale voorzieningen, een 
brug of een kloof? 

Spr. heeft in een boeiend en leer
zaam betoog tal van onderwerpen ver
band houdende met het sociale vraag
stuk behandeld. Zeer duidelijk stelde 
hij in het licht, dat de groep der werk
nemers welke een halve eeuw geleden 
nog' zeer weinig had te zeggen, o.m. 
dank zij een stevige organisatie een 
grote macht heeft verworven. 

Door verbetering van de sociale 
voorzieningen van de werknemers 
werd evenwel de kloof tussen die groe
pen en de kleine zelfstandigen, die niet 
over een dergelijke organisatie be
schikken, groter. Spr. toonde aan, dat 
de m de 2e Kamer juist aangenomen 
wet op het bodempensioeq die kloof 
nog zal vergroten, !)mdat de werkne
mers in loonsverhogingen de compen
satie zullen vinden voor het op hen toe 
te passen verhaal voor het pensioen, 
terwijl voor de kleine zelfstandigen 
nog geen mogelijkheid tot cómpensatie 
is gevonden. 

De V.V.D. misgunt de werknemers 
de sociale voorziening allerminst, doch 
heeft groot bezwaar tegen het scheef
trekken van de verhoudingen, waarvan 
de kleine zelfstandige de dupe wordt. 

Van de gelegenheid tot het stellen 
van vragen werd door verschillende 
personen - ook buiten het eigenlijke 
onderwerp om - gebruik gemaakt. 
Zo deed een der aanwezigen naar aan
leiding -van een ernstig verkeersonge
val, hetwelk diezelfde dag op de druk
ke Rijksweg plaats vond, een zeer 
dringend beroep op de Kamerfractie 
om er bij de minister van verkeer en 
waterstaat op aan te dringen de nood
zakelijke maatregelen te nemen ter 
beveiliging van het verkeer. 

Politiek Cabaret 
oogstte groot succes te Zeist 
Ook voor de afdeling Zeist is het poli

tiek cabaret met groot succes opgetreden. 
De zaal was nagenoeg te klein om de 

vele belangstellenden te herbergen. 
De spreker van deze avond was mr. 

dr. Berkhouwer uit Alkmaar, die een 
gl~Ile .redeo hûtld,..,~ s..;,. .~, . .,.,.,-._ 
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WOENSDAG 
25 

APRIL 

1956 

LIBERAAl MIDDENSTANDSCONGRES 
in Bellevue - leidsekade te Amsterdam 

PROGRAMMA 
11.00 uur: Opening door de voorzitter van de Landelijke Middenstan.ds

commissie van de V.V.D., de heer D. W. Dettmeijer te 
's-Gravenhage. 

11.15 uur: Inleiding van de heer M. A. Wisselink, belastingconsulent te 
Amsterdam, over: 

.. Onrechtvaardigheden in cle belastillgwetgeving'". 
12.15 11ut: Toespraak van Mevrouw G. B. Ch. Sjollema-s' Jacob, 

presidente van de Unie van Vrouwelijke V rijwilligers te 
Rotterdam: 

.. Middenstandsvrouwen. waar bliift gij?"" 
Na de inleidingen bestaat gelegenheid tot gedachtenwisseling. 

13.00 uur: Onderbreking voor het gebruiken van koffietafel of lunch. 

14.15 uur: Heropening van het congres. 

Optreden van het 

LIBERALE MIDDENSTANDSFORUM 
bestàande uit de heren 

J. G. H. Cornelissen, lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal en voorzitter• van de Algemene 
Nederlandse Kruideniersbond te Amster
dam; 

C. van der Linden, 

Mr. F. Portheine, 

lid van de gemeenteraad te Rotterd'am, 
candidaat voor de Tweede Kamer, lid 
van het dagelijks bestuur van de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstands
bond; 

lid van de gemeenteraad te Leiden, can
didaat voor de Tweede Kamer, adjunct
secretaris van de Koninklijke Nederland
se Middenstandsbond; 

M. Visser, voorzitter van de raadsfractie te Arnhem, 
candidaat voor de Tweede Kamer; 

F. L van der Leeuw, secretaris van de Landelijke Midden
standscommissie, oud-directeur van de 
Koninklijke Nederlandse Middenstands
bond te 's-Gravenhage. 

Vragen kunnen schriftelijk en mond~ling worden gesteld. 

16.00 uur: Slotwoord door Prof. Mr. P. J. Oud, voorzitter van de Volks
partij voor V rijbeid en Democratie en 
van de Tweede Kamerfractie te Rotter
dam. 

Het hoofdbestuur verwacht, dat vele politieke vertegenwoordigers, bestuurs
leden en belangstellende leden van de partij deze 

tweede liberale manifestatie 
zullen bijwonen. Elke afdeling zij vertegenwoordigd, bij voorkeur ook door 
haar leden-middenstanders! 

De Landelijke Middenstandscommissie rekent er op, dat alle leden van 
plaatselijke middenstandscommissies, vergezeld door hun dames en door 
vrijzinnig-denkende collega's, deze 

demonstratie van eeftSCJezinde middenstandsactiviteit 
kracht zullen bijzetten door naar Amsterdam te komen! 

OP WOENSDAG 25 APRIL, OP NAAR AMSTERDAM! 
WIJ REKENEN OP U! 

Namens het Hoofdbestuur: 

D. W. DETTMEIJER, 
Honorair Algemeen 

Secretaris. 

Namens de Landelijke 
Middenstandscommissie: 

F. L. VAN DER LEEUW, 
Secretaris. 

Kosteloze toégangskaartea GCIII te vragen bij bet sec:retariaat van uw afdeling. waar men zich ook kan opcJeven voor deel
neming a. de koffiemèoallijcl à f 3.25 (excl.). 
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. Nieuwe !{Wed voor Uw gl!ed 

Amsterdam-Noord 

STOMEN WASSEN VERVEN 

• 

~ -.. OPLavCAANC.o&l'lll• 
..,..,,.. "M DC •ONtN.Hif 

€€n OUÖ€ naam VOOR (j0€Ö€ WIJn 

. <P !;..?.~.~ A~N~ 18'! . ~~~Gr! 
JAN SCHUT 
INTERN. MEUBEL TRANSPOttTEUR EH EXPEDITEUR 

Gebroedera 

Verhuizingen en traMporten onder volle gorantie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, Rotterdam-C. 

a.a.e, wlroge ............... "·or ••u•el• • k...
mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202, 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie' 

N. V. Appingedamnu~r BronsmotOrenfabriek 
Appingedam 

l!aschede 

van zee-en 

.. i .. ••sdMpen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

BETONPAAL 
Fl{,NDERINGEN 
.,SYSTEEM DE WAAL" 

Specialisten 
in 

Corduroys 
ea 

Manchester, 

o.a. bijzonda- ge~~chikt 

Door sport- en tuinieleding 

R~im 40 jaar ervaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

v-~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 

N.V. 
W. A. H<)F,K's 

a&UIIIU. Sllil ~lJatJTOFJ'ABBD& 
Betlll-..o.r • lhellmefabrlü 
talkbiedam 

.,. 5 • - allr r- • ...._ *-IL 

2 a r - - .. lierelcliDr .... ••tmtte• ......... -

C. van der Giessen & Zonen's 

.I Scheepswerven N. V: l 
Krimpen aan den IJsse, 

Gelalle stalen bulzen ven 
6-11 -4 m.m. blank getrokken 

e 
Gel•ste stalen •l•mpljp 

e 
G•s- et\ W aterlelllng buil, 

awarl •n 
o•o••••n•••••d lol 4" 

N. V. RUNSTAAL 
y/hJ.W.OONK&Co 
ARNHEM TEL 24941 

........ m.a .... •n••••r"•m .... unm~ 

N.V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 



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

N. V. KATOENSPINNERIJ BAt1SI-IOEVE 
ENSCHEDI 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K. 8. • • • • de beste ! 

••••• • • •• • • • • •• 
• • • 

: Favor1ta 
• laleens en slopen • • 
• •• • • • •••• •••••• 

MEER 
EN BETERE 

GARENS 

FAVORITA Schorten 

FAVORITA Schortenstof 

FAVORITA Wieg- en Ledikant 

Superfosfaat ULTRA SUP~ . 
MenKJDeststoffen A.S.F. KORR,ELS 

Techniséh fosforzuur 
Kiezelfluornatrium 

Trinatriumfosfaat 
Ammoniumfosfaten 

· ALBATROS SUPERFOSFAATFABRIEKEN N.V. 
UTRECHT, MALIEBAAN 81 

W·ILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

Scheep1bouw 
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.V Aannemersbedrijf 

J. VAN EGTEREN & ZOON 
JAVASTRAAT 92 

ENSCHEDE 

• 
TEL 7341 

• 

Utiliteitsbouw • Betonbouw· • JJ7 etrenbouw 

,·:, 

CREMATIE 
In Zwitserland bestaan 22 Crematoria, 

in Zweden 31, in Engeland . 71. 

In Nederland 2 Crematoria. 
Helpt . de ontwikkeling 'der 

crematiegedachte be~or<!eren, 

wordt lidi 
Inlichtingen Hoofdkantoor 

Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding 

Blouwstr. 186, Den Raag, Tel. K 1700-öM181 

De VelopA kle111 

- ...._ Yehlpt\ lllemmett ..... _.... onderhoud • 

Of METEOOR_ 

Vertroop - clll procluGI llltlhtR_. 
.,.. het Rotterd..,... ke....., 
Veil N.V. 0. Meteo. 

Schtedomsedllk 61 A 
TeL~ 1800-%2799 



VRIJBEID EN 
DEMOCRATIE 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Groot$e rede van prof. Oud op de Algemene Vergadering van de V.V.D. 

"Onze stroom. is .. sedert ,1946 gaan wassen en wij hebben de 
stellige verwachting, dat bij de a.s. stembus zal blijken, dat 
hij. wederom een hoger punt van de peilschaal· zal bereiken''.· 

Hieronder laten wij de Ópeningsrede volgen, 
dt"e onze partijvoorzitter prof. mr. P. ]. Oud 
uitsprak op de Algemene V er gadering van de 
V. V.D., welke op 13 en 14 april te Amsterdam 
werd gehouden. 

Het is met. een gevoel van groot vertrouwen, 
dat ik deze algemene vergadering, de laatste, · 

die onze partij zal houden voor de verkiezingen, die 
10 Jnni van dit jaar aan de orde zullen zijn, ga 
openen. 

Wij zijn immers allen vervuld van de overtuiging, 
dat onze zaak er goed voorstaat, Alles wijst erop, 
dat de ebbe van ons getij, zoals deze zich,in de eer
ste helft dezer eeuw heeft vertoond, voorbij is. 

Onze stroom is sedert 1946 gaan wassen en wij 
hebben de stellige verwachting, dat bij de· aanstaan
de stembus zal blijken, dat hij wederom een hogef 
punt van de peilschaal zal bereiken. 

Wat is wel de reden van deze zo verheugende ont- . 
wikkeling? Ik zie de· verklaring hierin, dat de ware 
betekenis van onze beginselen zich voor een toene
mend aantal van onze landgenoten steeds duidelijker 
begint af te tekenen. Wij hebben er in het verledën 
zeer onder gezucht, dat politieke tegenstanders van 
verschillende richting een verkeerde voorstelling 
wekten van hetgeen het wezen van het liberalisme is. 

Onze tegenstanders vereenzelvigen dat liberalisme 
no[, steeds maar al te graag met een economische 
leer, die in het begin der vorige eeuw opgeld deed . · 
en die niet het beginsel zelf was, doch de toepas
sing van het beginsel in een tijdperk van maatschap
pelijke ontwikkeling, dat reeds lang tot het verleden 
behoort. 

Men moet bij het beoordelen van een richting al
tijd scherp onderscheiden tussen het onveranderlijke 
uitgangspunt en de maatregelen, die van dat uit
gangspunt gezien in een bepaald tijdperk behoren te 
worden nagestreefd. Het is riu eenmaal zo, dat er 
geen politiek is, die geschikt is voor alle landen en 
alle tijden. Het leven is dynamisch en dit dwingt de 
politiek om ook dynamisch te zijn. 

Alleen hij, die dit beseft, kan in de. ware zin van 
het woord progressief wezen. 

Maar mogé de politiek met de tijden moeten ver
anderen, bij het bepalen der veranderingen moet het 
onveranderlijk beginsel richtsnoer blijven. Het be
ginsel is het kompas, waarop men moet varen. Wie 
dat uit- het oog verliest, raakt onverbiddelijk uit de 
koers. 

Ik begin daarom vanavond met te pogen het be
g:nsel nog eens duidelijk te formuleren. Het begin
sel is dat der vrijheid. De liberaal verlangt vrij baan 
voor de vrije mens. Hij verlangt dit, opdat de mens 
zich zal kunnen ontwikkelen tot wat men wel de 
complete mens heeft genoemd. 

Het complete sluit· alle eenzijdigheid uit. Het 
. vraagt zowel naar het materiële als naar het ideële. 

Het erkent de betekenis der stoffelijke w_elvaart, 
maar niet minder die van het geestelijke en het cul
turele leven. Wij zijn er ons van bewust, dat een 
werkelijk complete mens alleen denkbaar is in een 
volkomen harmonische. samenleving en dat de volko
men harmonie niet is van deze wereld, maar wij 
worden tegelijk gedragen door de overtuiging, dat 
die harmonie ons steeds als ideaal voor o~n moet 
staan. En wij geloven vast, dat dit ideaal alleen in 
nijheid is te benaderen. 

~.,. .. ,.. ', \ .. ;.·. 

Nu hebben ·wij het woord vrijheiq goed te be
- grij peQ_. Het is allerminst synoniem met on, 
g~bondenh€iàt V rij is slechts de melis, die zich gec
bonden weet àan hoger beginsel. Op het besef van 
die gebondenheid komt het aan. Waaraan hij meent 
haar te moeteil ontlenen, beslisse een ieder În eigen 
geweten. Het liberalisme oq.tzegt aan ieder, wie hij 
ook zij, het recht em zijn opvatting van de waar
heid voor een ander verbindend te verklaren. Dit is 
het beginsel der geestelijk~ vrijheid, waaraan wij 
onder alle omstandigheden blijven vasthouden. 

Dat wij ons aan hoger beginsel gebonden wet~n 
zal tot uitdrukking moeten komen . in onze houding 
tegenover de medemens. Dat wij deel uitmaken van 
een gemeenschap schept voor ons een bijzondere ver
antwoordelijkheid. De mens heeft te beseffen, dat 
het in het leven niet glt:lt om hem alleen, doch ook 
om zijn naaste. Het is ons aller taak ertoe bij te dra
gen, dat de gemeenschap der mensen zich zo zal ont
wikkelen, dat de verantwoordelijkheid voor d~ me
demens steeds beter zal worden gerealiseerd. Anders 
gezegd, dat er vrijheid van ontplooiing zal zijn niet 
voor een aantal bevoorrechten alleen, doch voor 
allen. 

Daarmede kom ik vanzelf op de taak de.r overheid. 
Zonder overheidsgezag is een geordende samenleving 
onbestaanbaàr. Het is de opdracht der overheid te 
zorgen, dat het met goede orde onder de mensen 
taega. Een goede orde' wil zeggen een orde, die de 
vrijheid voor allen verzekert. Gezag en vrijheid zijn 
in beginsel geen tegenstellingen. Zij kunnen in be
paalde verhoudingen echter wel een tegenstelling 
worden. Het gezag, dat geroepen is om de vrijheid 
te waarborgen, kan ontàarden tot een gezag, dat· de 
vrijheid verdrukt. 

Op geen terrein is dit in de loop der geschiedenis 
zo duidelijk gebleken als op dat der geestelijke vrij
heid. Hoe dikwijls heeft een overheid een van de 
hare afwijkende geestelijke overtuiging te vuur en te 
zwaard vervolgd. Hoe dikwijls vervielen de aanhan
gers der vervolgde overtuiging in dezelfde fout als 
het hun gelukte zich meester te maken van het over
heidsgezag. 

Wij kennen uit onze eigen geschiedenis de onver
draagzaamheid zowel van katholieke als van calvi
nistische gezagsdragers. Tegenover die beide heeft 
zich de liberale overtuiging met kracht verzet. "Li
bertijnen" noemde men in de dagen van onze oude 
Republiek hen, die het beginsel der geestelijke vrij· 
beid v<>orstonden. 

Vele regenten waren van hun geest. Aan hen 
dankten katholieken en protestantse dissenters het, 
dat zij in Nederland een veel grotere vrijheid geno
ten dan in de meeste andere landen van Europa 
aan afwijkendê geloofsovertuigingen werd vergund. 

* * * 

Thans behoort ~et l!_berale vrijheids~eginsel t~t 
de rechten, dte ZIJn nedergelegd m de Unt

versele Verklaring van de Rechten van de Mens, die 
do()r de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties is aanvaard. Die verklaring is echter niet 
meer dan een beginseluitspraak, een ter naleving 
aanbevolen richtsnoer; zij heeft geen bindende 
kracht. Dat men haar practische betekenis niet moet 
overschatten, is ons al heel duidelijk gebleken uit 
het proces-Jungschläger. 

In dat proces zijn de beginselen der verklaring 
met voeten getreden en het heeft bittere teleurstel
ling gebaard, dat de Amerikaanse minister van Bui
tenlandse Zaken, Dulles, bij zijn bezoek aan de Indo
nesische regering haar dit, met het gezag, waarover 
hij krachtens zijn positie beschikt, niet onder het 
oog heeft willen brengen. (Daverend applaus). 

Wij betreuren dit te meer, omdat een goede sa
menwerking met de Verenigde Staten van Amerika 
van zo gr?.ot belang i~. Wit wejen ho~ nodig het is, 
dat de vriJe wereld ztch biJ voortdunng waakzaam 
toont tegenover de gevaren, die haar van acht.er het 
ijzeren gordijn bedreigen. Het is dit besef, dat de 
Noord-Atlantische samenwerking in het leven heeft 
geroepen. 

Zij is voor het ogenblik van niet veel meer .dan 
militaire aard. Hoe onmisbaar echter de militaire sa
menwerking mag zijn, alleen door haar kan de vrij
heid niet afdoende worden gewaarborgd. Zij moet 
uitgebreid worden tot het economische, het sociale 
en het culturele terrein. Het moet ook hier gaan om 
de complete vrijheid! 

Naast de Noord-Atlantische samenwerking is er. 
die binnen het Europese kader. Daar rijst in het bij· 
zonder de vraag, welke de vorm van de samenwer
king zal moeten zijn. Hier strijden twee stelsels om 
de voprrang. Het ene zoekt het in de samenwerking 
van nationale organen, het andere wenst de instelling . 
van een boven-nationaal gezag, waaraan het nationale 
gezag zal zijn ·onderworpefr.' · · 

In het ene geval, zo zegt men, behouden de na
tionale regeringen haar souvereiniteit, in het andere 
doen zij van een deel van die souvereiniteit afstand 
ten behoeve van een boven-nationaal gezag. Ik voor 
mij betwijfel, of men de tegenstelling zo scherp kan 
formuleren. Als nationale regeringen zich verplich
ten tot samenwerking betekent dit eveneens beper
kmg van haar souverein gezag. Er is hier t~ssen 

de verschillende vormen van samenwerking meer een 
gradueel dan een principieel verschil. De hoofdzaak 
is: langs welke weg kan het beoogde doel het be_st. • 
worden bereikt. 

Waar een boven-nationale gemeenschap met 
vrucht werkzaam zal kunnèn zijn, juich ik haar vor
ming van harte toe. Maar ik waarschuw ertegen haar 
daar na te streven, waar de verhoudingen er nog niet 
rijp voor zijn. In hun op zichzelf te waarderen 
enthousiasme voor Europese eenheid lopen sommi
gen het gevaar hun sprong te groot te willen ne
men. En wie zijn sprong te groot neemt loopt de 
kans dat hij op zijn neus valt. 

(Vervolg op pag. 61) 
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Flitsen van Het economische positie (in zijn memorie vaa. 
antwoord) onder de ogen had gezien. 

De spanning op de qoltdl-•.-llt -ll!e1Mn suggesties van p~f~ 
Molenaar bii de de b_eclfoting van Economische 
Zaken in de Eerste Kamer • Hii zag een tegenstelling tussen minis
ter Van de Kieft en minister Ziilstra • Overdreven vergoedingen 
bii de K.S.G. • Minister voor de P .B.O. overbodig. 

Minister Zijlstra antwoordde hierop, dat 
alle stukken, die van zijn Departement 
uitgaan, moeten worden goedgekeurd 
door de minister van Financiën,. voordat 
ze definitief uitgaan. Hij nam dus aan, 
dat wat hij had gesèhreven in de M.v.A., 
de volle instemming heeft van minister 
Van de Kieft. 

Maar het was bepaald pikant, dat mi
nistér Zijlstra daar in de Kamer aan toe
voegde: "Het zou op de weg liggen van 
de geachte afgevaardigde de heer Mole
naar - in deze parlementaire periode is 
daarvoor echter geen gelegenbeid meer 
- eventueel te zijner tijd de bewindsman 
(van Financiën dus) er op attent te ma~ 
ken, dat er enige discrepantie is tussen 
hetgeen hij hier gezegd heeft en datgene, 
waarmee hij kennelijk heeft ingestemd, 
doordat hij de M.v.A. heeft goedgekeurd". 

Er is a:l een grote spanning op de 
goederenmarkt en nu worden andermaal 
door de nieuw toegestane uitkeringen 
ineens (over 1955) en de nieuw toege
stane loOnmaatregelen andermaal grote 
bedragen koopkracht in ons maatschap
pelijk leven ingespoten. 

Dat zal de inflatoire druk verder doen 
toEnemen en het is, zoals minister Ziji
stra uitdrukkedijk heeft gezegd, mede 
een sociaal belang, dat het stabiliserings
bèleid slaagt. 

. Daarom is in studie de vraag, wat et! 
moet gebeuren om de bestedingsdrang in 
te dammen. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Economische Zaken in de Eerste 
Kamer heeft onze geestverwant, p r o f. 
M o 1 en a a r, een waardevolle poging 
gedaan een constructieve bijdrage voor 
deze studie te leveren. 

Niet minder dan zeven punten noem
de hij, waarvan het eerste (uitschrijving 
van een staatslening), naar men weet, in
middels reeds is uitgevoerd. 

Die punten waren: 

1 De minister zal er zijn ambtgenoot 
van Financiën van moeten trach

ten te overtuigen, dat we nu moeten 
komen met een Staatslening, en wel een 
Staatstening, die op dusdanige voorwaar
den wordt uitgegeven, dat zij ook zal 
slagen. 

2 In de tweede plaats vestigde prof. 
Molenaar nog eens de aandacht 

op het denkbeeld, dat 'hij (doch zonder 
succes) al enkele malen in deze Kamer 
tegenover de minister en de staatssecre
taris van Financiën had bepleit: de })e.; 
lastingvrije conjunctuurreserve, die hij 
dan wilde zien als een alternatief, dus 
ter vrije keuze van de ondernemers, voor 
de investeringsaftrek. 

Sedert prof. Molenaar deze discussie 
de laatste maal met minister Van de 
Kieft had gevoerd, is er een omvangrijk 
geschrift uitgekomen van de hand van 
prof. Witteveen, waarin dezelfde ge
dachte ook is bepleit. 

De heer Molenaar meende, dat een 
dergelijke belastingvrije conjunctuurre
serve ook uit een oogpunt van industriële 
politiek grote aantrekkelijkheid heeft, 
omdat zij in een tijd van depressie mo
g€,· ;jk maakt, de investeringen en dus 
ook de industrialisatiè' te stimuleren. 

3 Vervolgens vroeg hij het Kabinet 
om, met name teneinde overtollige 

gP'<lPn uit de middengroepen weg te 
zuigen, zijn bezwaren tegen een premie
lening prijs te geven. 

4 Voor~! indien het uitgeven van een 
premielening ook nu nog op prin

cipiële bezwaren zou stuiten, gaf hij in 
overweging, bovendien eens te denken 
aan het uitgeven van spaarcertificaten 
voor die middengroepen; spaarcertifica
ten met een aantrekkelijke rente. Hier
bi.i zou tevens kunnen worden overwo
gen om de rente op die spaarcertificaten 
be'astingvrij te maken, wellicht met een 
beperking tot een bepaald maximum
bedrag. 

5 In de vijfde plaats vroeg hij het 
Kabinet, in overweging te nemen, 

de rente van de Rijkspostspaarbank nog 
wat te verhogen, zodat het nog aantrek
kelijker wordt, daar gelden te beleggen. 
Hii kwam tot deze suggestie omdat hij 
het zeer had gewaardeerd, dat het Ka
binet had besloten, het maximumbedrag, 
dat rentegevend bij de Rijkspostspaar
bank kan worden belegd, te verhogen 
tot f 6000. 

6 Vervolgens vestigde prof. Mole
naar de aandacht op het denk

beeld· van de heer Van der Mandele, om 
de uitkeringen, die nu aan de werkne
mers worden gedaan, dus een deel van 
de loonsverhoging, die zal worden ge· 
geven, zo mogelijk te verlenen als een 
belegging in aandelen van de betrokken 
ondernemingen. 

Natuurlijk moet hieromtrent eerst 
overleg tussen partijen plaats vinden. 
Het is een denkbeeld, dat uiteraard uit 
vrije wil moet worden verwezenlijkt, 
maar hij achtte het niet onmogelijk, dat 
le Regering dit denkbeeld ondersteunt 
rn Je verwezenlijking ervan in de prak
tijk stimuleert. 

7 Tenslotte vestigde hij nogmaals de 
aandacht van de Regering op de 

In de Tweede Kamer (ook met steun 
van onze fractie) aanvaarde motie-Lucas 

PROF. MOLENAAR 
_ ... constructieve bijdrage .... ~ 

betreffende de beperking ook van de 
overheidsinvesteringen. 

Voordat prof. Molenaar deze zeven 
suggesties deed, had hij reeds twee we
gen aangegeven om de spanning tussen 
vraag en produktie iets te verminderen. 
De eer.ste weg was,. de zuigkracht uit het 
buitenland enigermate af te remmen, 
door in sterkere mate dan tot dusverre 
de exportkredieten te verminderen, maar 
hij erkende, dat dit een middel is dat 
niet dadelijk, op korte termijn, werkt. 

Het zal, zo gaf hij toe, ook niet zoveel 
zoden aan de dijk zetten. Men kan een 
dergelijk beleid pas voeren, wanneer de 
betalingsbalans een groot overschot 
toont. Dat is nu juist in de laatste tijd 
niet het geval. Vandaar, dat hij erkende, 
dat dit afremmen van de export voor 
het ogenblik slechts een middel van theo
retische waarde is. 

Als tweede weg zag· hij d~n het af
remmen van de binnenlandse uitgaven, 
waarvoor hij daarna zijn suggesties liet 
volgen. 

Dat dan de export weer zou "toenemen, 
had hij bij vorige gelegenheden al be
streden. Getlukkig bespeurt de minister 
nu in het buitenland maatregelen tot 
conjunctuurdemping, waardoor hij wat 
milder staat tegenover de mogelijkheden 
om succes te bereiken met het afremmen 
van de binnenlandse vraag. 

Met betrekking tot de kwestie van lo
nen en prijzen zag prof. Molenaar op
nieuw een tegenstelling tussen de "lucht
hartige minister van Financiën" en de 
ernstige zin, waarmee minister Zijlstra de 

* 

Nog heel wat meer zei prof. Molenaar, 
maar we moeten ook ·aan andere inmid
dels in de Eerste Kamer behandelde be
grotingen nog korte aandacht wijden. 

We beperken ons hier daarom nu ver
der tot nog twee andere punten: een op
merking over de te ver gaande facilitei
ten voor ambtenaren bij de K.S.G. en 
over de minister voor de P.B.O. 

Prof. Molenaar zag in het rapport van 
de financiële commissaris Vaes een her
nieuwde bevestiging van "het verschijn
sel, dat zij, die in dienst van internatio
nale organen kOinen, over een geniale 
vindingrijkheid beschikken om tal van 
privé-uitgaven ten laste van de Gemeen
schap, welke men dient, te brengen". 

Hij noemde: verhuiskosten, inrichtings. 
kosten, mogelijk vrije telefoon, vergoe
ding voor autogebruik, enz. Zelfs de le
den. van het Hoge Gerechtshof van de 
K.S.G., die toch, afgezien van de presi
dent. f 45.000 belastingvrij verdienen, 
hebben een eigen auto met chauffeur ten 
)aste van de Gemeenschap; ze krijgen 
jaarlijks benzinekosten voor 30.000 km 
vergoed, terwijl ze op kosten van de Ge
meenschap vijftien maal de olie mogen 
verversen. · 

"Waarlijk, Mijnheer de President, er is• 
aan alles gedacht", zo riep onze geestver
want uit. 

En wat de minister voor de P.B.O. })e.; 
treft wiJde prof. Molenaar, nu een nieu
we Kabinetsformatie spoedig voor de 
deur staat, nog eens vaststellen, dat zijn 
fractie door de loop van de gebeurtenis-

LUCAS 
...... motie ...... 

DEZE BURGER 
heeft u zaterdag wel gemist, maar u hem niet, want niemand heeft mij 
gevraagd: "waarom was û zaterdag niet in Bellevue; wij hebben er echt 
over in gezeten; de helft van ons genoegen is er door vergald; waar was 
u toch?" 

Niemand. 
Het is anders dan 'ik verwacht had, maar een lr:ind moet aan teleurstel

lingen wennen (zoals mijn grootmoeder altijd zei, als wij op pudding gere
kend hadden en er alleen maar een appeltje toe kwam). 

Goed; maar ik heb wèJ aan u gedacht. Ik dacht: daar zitten ze nu alle
maal bij elkaar in Bellevue; al mijn eigen jongens en meisjes en ik ben er 
niet bij. Da's ook sneu. · 

Ik heb wel de rede van kameraad Oud beJuisterd. Vond ik mooi. Hàd ik 
wat aan. Een gebeeldhouwd stukje politieke welsprekendheid. Als ik al 
niet op hem stemmen zou, zou ik op hem stemmen. 

Wat hij over de profetenmantel van makker Burger zei, vond ik zo af· 
doende en puntig, dat ik bekennen moet, dat ik het zelf niet beter had 
kunnen formuleren. ·Een treffend beeld: die brave man, die struikelt over de 
slippen van de voor helJil vee! te wijde profetenmantel, door Pieler leiles 
nagelaten en doorgegeven. Daar kon deze Poujade-roeper het mee doen, 
vind ik. Het naarste voor burger Burger is, dat het Oud'ste beeld nog 
helemaai klaar en waar en rank was óók. Het was niet alleen maar een 
fraaie boutade voor de galerij; niet politieke gelegenheidspraat "die slechts 
met een eetlepel zout te goûteren is -- maar de waarheid op haar best en 
op haar scherpst in treffende beeldspraak omgezet. 

Ook wat Oud over de "ruzie" P.v.d.A.-R.K.V.P. zeide sneed hout. Het 
wordt ècht weer Romme èn Drees, Iet u maar op. Alleen met de grote kans 
dat, als Drees zijn hoge stoel veriaat Romme daar w~I eens op zou kunnen 
gaan zitten. "Romme of Drees" slaat aileen op de stoel van de premier. 
Verder zal aiies het zelfde blijven. Denk ik zo. Denkt Oud ook. Kunt u zien 
hoe inteiiigent Oud is. 

Ik- heb van iedereen, die er bij was, gehoord dat het een beste veJ·gade
ring is geweest. Dat doet mij diep deugd. 

De enige, maar dan ook de enige schaduw (voor mij) was, dat niemand, 
maar dan ook niemand, heeft gevraagd: waar is • 

DEZE BURGER. 
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AGENDA 
liaandag 23 apriL Politiek Cabaret 

te Groningen in Huize Maas. 
Maandag 23 apriL Middenstandsfo

rum te Enschede, om 8 uur In de 
Schouwburg. 

Dinsdag 24 apriL Openbare verg. t<! 
Rijswijk (Z.H.). Spr.: D. W. Dett
meijer. 

Woensdag 25 april, Middenstands
congres, Bellevue te Amsterdam. 

Zaterdag 28 april, Sprekersconfe
rentie te 's-Gravenhage. 

Donderdag 3 mei. Verkiezingsrede 
Ir. J. Baas te Hardenberg, zaal 
Leering. 

Maandag 7 mei. Middenstandsfo
rum te Hengelo. 

Dinsdag 8 mei. Verkiezingsrede 
prof. Oud te EnschecJ.e, zaal . 
Schouwburg . 

Zaterdag 12 mei. Openbare verg. te 
Assen, Spr.: prof. mr. Oud. 

Maandag 14 mei. Openbare verga
dering te Schagen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

Dinsdag 15 mei. Verkiezlngsrede 
Van Leeuwen en Schultemaker te 
Zwolle, zaal Gijtenbeek. 

Woensdag 16 mei, Vrouwen Ver· 
kiezings Dag te Amsterdam. 

Woensdag 16 mei. Vrouwenverkie
zingsdag te Amsterdam, Mlnerva
paviljoen. 

Donderdag 17 mei. Politiek Caba
ret te Almelo, in Groenendaal. 
Spr.: W. J. Leyds. 

Donderdag 17 mei. Openbare verg. 
te Klaaswaal. Spr. mr. H. 'ft.D 

Riel. 
Woensdag 23 mei. Forum te Vol

lenhoven, zaal Seidel. 
Maandag 28 met. Verkiezingsrede 

Zegering Hadders te Almelo in 
Groenen daal. 

Dinsdag 29 mei. Forum en rede 
Zegering Hadders te Hardenberg, 
zaal Leerlng. 

Vrijdag 1 junL Verkiezingsrede 
Korthals te Kampen, zaal St.
herberg. 

Maandag 4 juni. Verkiezingsrede 
Z. Haddersen Mevr. Stoffels van 
Haaften te ZwoDe In Odeon. 

Maandag 4 juni. Forum te Holten 
in Holterman. 

Dinsdag 5 jnni. Verkiezingsrede 
Van Leeuwen te Deventer in de 
Schouwburg. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede 
Mevr. Fortanier-De Wit te 
Steenwijk. 

Woensdag 6 junL Verkiezingsrede 
Korthals te Almelo in Groenen-

~1==daa=l.=============~ 
sen in de afgelopen vier jaar bevestigd 
is in haar overtuiging, dat ons land aan 
een apart Ministerie voor Publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie geen behoefte 
heeft. 

Zoals onze woordvoerder vroeger reedil 
opmerkte, heeft de minister voor de 
P.B.O. op dit gebied geen speciale taak. 
De Wet op _de Bedrijfsorganisatie 1950 
heeft de voorbereiding van nieuwe orga
nl:m van het beroeps- en bedrijfsleven ge
delegeerd aan de Sociaal-Economische 
Raad, die tot taak heeft, in overeenstem
ming met de betrokken representatieve 
organisaties van werkgevers en werkne
mers in een bepaalde bedrijfstak het tot 
stand komen van Bieuwe organen te be
vorderen. 

Het is de wens van betrokkenen zelf, 
die· de doorslag moet geven bij de vraag 
of men tot onderlinge regelingen op so
ciaal en economisch gebied wil geraken. 
Slechts in uitzonderingsgevallen kan de 
minister voor de P.B.O. het initiatief ne
men. Activiteit van de minister, de Rege
ring en de Staten-Generaal is ten hoogste 
in uitzonderill'gsgevallen verantwoord. 

De taak van de bevor-dering van deze 
ontwikkeling kan zeer wel door de mi· 
nister van Economische Zaken worden 
verricht. 1 

Zoall1 prof. Molenaar vervolgens uit
voerig betoogde, achtte hij dat zelfs veel 
beter, omdat, door zich veel minder op 
het sociale en veel meer op het economi
sche terrein toe te leggen, het gevaar 
dreigt, dat de P.B.O. zou gaan in de rich
ting van "de slechtste tijden en de slecht- • 
ste kanten van het gildewezen". 

Deze gevaren, die in de praktijk reeds 
opdoemen, maken het nodig, dat vooral 
àe minister van Economische Zaken een 
wakend oog <een zeer wakend oog!) in 
het zeil houdt en daarom moet het beleid 
ten opzichte van de zich ontwikkelende 
bedrijfsorganisatie naar de mening van 
prof. Molenaar in één hand worden g~ 
legd en wel in die van de minister van 
Economische Zaken. A. 
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Wij staan aan de vooravond van 
Middenstandscon gres 

ons 

Nieuwe liberale manifestatie roept honderden naar de hoofdstad 

la. ons mlddenstandscongrea! Voor de eerste maal treedt de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie met een grote openbare vergadering van vrijzinnige midden

. standers voor het forum van het Nederlandse volk, woensdag a.s. in ,.Bellevue" te, 

Amsterdam. 
Weliswaar bestaat er verband met de komende Kamerverkiezingen- men wil de 

kiezers duidelijk maken welk beleid de partij in de komende vier jaren ten aanzien 
van de middenstand wenst te zien gevoerd en welke bezwaren zij heeft tegen de 
regeringspolitiek van de voorbije periode - maar dat is toch zeker niet het organi
seren van deze tweede liberale manifestatie na de zo geslaagde V.V.D.-dag van 

17 september j.L 
Terecht wees de Belgische volksvertegenwoordiger Grootjans in zijn boeiende 

toespraak tot onze algemene vergadering vrijdag j.L er op, dat in vele landen een 
strijd tossen liberalisme en collectivisme is ontbrand en dat vrijheid in geestelijke 
en stoffelijke zin, alsmede behoud van de menselijke waardigheid in de samenleving, 
daarvan de inzet zijn. En onze partijvoorzitter, prof. Oud, heeft meer dan eens het 
woord van Thorbecke aangehaald, volgens hetwelk b e v o r d e r i n g v a n d e 
ze I f st a n d i g e k r a c h t een der grondbeginselen van de liberale politiek is 

en blijft. 

Welnu, dit is een streven, dat zeker in 
deze tijd de ondernemers in midden- en 
kleinbcdrijf - niet alleen in handel, am
bacht en dienstverlening, maar ook in 
de agrarische sector - aanspreekt. 

Want behoud en versterking van het 
zelfstandige ondernemerschap is het 
voornaamste doel, dat zij zich persoonlijk 
en in groepsverband voor ogen stellen. 
Zij menen in een maatschappij, welke 
door de ondernemingsgewijze voortbren
ging en verdeling van goederen en dien
sten wordt gekenmerkt, hun ·dienende 
taak ten opzichte van de gemeenschap 
tot heil van allen het best te kunnen ver
vullen. 

Hun strijd om het bestaan moge dan 
door een drang naar zelfbehoud worden 
beheerst, waarbij het persoonlijke be
lang uiteraard een rol speelt, door deze 
met de inzet van arbeidskracht, onderne
mingsgeest en stoffelijk bezit aan te gaan 
kunnen zij tevens het algemeen welzijn · 

·dienen. 
Het is duidelijk, dat het verlangen van 

de zelfstandigen, om zich binnen de per
ken van het algemeen belang vrij te 
kunnen ontplooien, in volstrekte tegen
stelling staat tot het collectivisme, dat 
de socialistische partijen stelselmatig be
vorderen. 

Al tracht men het van die zijde, kenne
lijk bevreesd voor de afschrikwekkende 
werking op de helaas nog te weinig poli
tiek geschoolde, doch nuchter denkende 
zelfstandigen anders voor te stellen, er is 
geen twijfel over, dat de staatsalmacht 
het einde betekent van de socialé en 
economische - tenslotte ook van de gees
telijke - vrijheid. 

Dirigistische politiek van de 
rooms-rode combinatie 

De dirigistische politiek van de rooms
rode combinatie in de na-oorlogse kabi
netten heeft daarvan sprekende voor
beelden opgeleverd. De fiscale- en de 
prijspolitiek hebben het bedrijfsvermo
gen ver beneden het vereiste minimum 
doen dalen en ernstige liquiditeitsmoei
lijkheden veroorzaakt, welke men nauwe
lijks te boven is gekomen, ondanks de 
hoogconjunctuur. 

Door credietverlening met staatsgaran
tie kan men de gevolgen wel verzach
ten, maar het cuevel niet opheffen. Zo 
blijft de financiële positie van vooral 
de kleine ondernemers uiterst kwetsbaar. 
Bekommeren de grote regeringspartijen 
zich om het "aandeel in de gestegen wel
vaart", dat redelijkerwijze ook de zelf
standige werkers behoort toe te vallen? 
Uit de recente beslissingen over de loon
politiek moet men het tegendeel aflei
den. 

arbeidskrachten door anderen worden 
weggezogen. Met de aanzienlijke nieuwe 
lasten van ouderdomsverzekering, kinder
bijslag en huurverhoging in het verschiet 
is dat voor de zelfstandigen een uiterst 
onaangename situatie! 

Schaduwziiden 
van de P.B.O. 

In de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie, waarvan de betekenis door ons ze
ker niet onderschat wordt, openbaart 
zich helaas hetzelfde verschijnsel, n.l. dat 
de waardering van de bedrijfsgenoot als 
mens en als arbeider c.q. ondernemer ge
ring is. 

In feite wordt hij als een nul be
schouwd, behalve, althans wat de onder
nemers betreft, wanneer het om het op
brengen van de lang niet malse bijdragen 
gaat. De besturen van 'de_· vrije organisa
ties en de schappen bedisselen alles; dik
wijls zelfs achter gesloten deuren, zonder 
dat de bedrijfsgenoten rechtstreekse in
vloed op de samenstelling van de be
drijfslichamen en· op het te voeren beleid 
kunnen uitoefenen. Van een waarlijk de
mocratisch bestel kan dan ook niet 
worden gesproken; het systeem kan veel
eer als autoritair worden gekenschetst. 

Op sociaal terrein maakt het "bewind 
van managers" eveneens school, het stre
ven naar "zelf doen" ten spijt. Aan raden 
bestaat geen gebrek ......:. Sociale Verzeke
ringsraad, Ziekenfondsraad, straks So
ciale Verzekeringsbank - alle op zich 
zelf nuttige instellingen, op het beleid 
waarvan de betrokken individuen echter 
slechts een schijn van invloed hebben. 

Het bedekte streven naar socialisatie 
van de zorg voor de volksgezondheid is 
een ander, maar niet minder bedenkelijk 
symptoom. Hier wordt niet alleen de zelf
standigheid van de beoefenaars van vrije 
beroepen - de z.g. medewerkers - maar 
ook die van opticiens, bandagisten e.a. 
bedreigd. 

Achterstelling 
middengroepen 

De achterstelling van de z.g. midden
groepen is van dezelfde orde en men 
kan dus constateren, dat het probleem 
ni~t alleen de middenstand in engere zin 
raakt. Een schrale troost, Zal men zeg
gen, maar anderzijds toch ook een be
moediging, dat men hoe langer hoe meer 
medestanders vindt, waardoor solidariteit 
en gemeenschappelijk verweer kunnen 
groeien. 

Uit een oogpunt van sociale rechtvaar
digheid zal de V.V.D., die als volkspartij 
geen promotor van groepsbelangen kan 
zijn, zich met overtuiging inzetten om 
deze misstanden op te heffen en gelijk 
recht voor allen na te streven. 

Jubileum-Actie 

Daarom ook heeft zij sedert jaren in 
haar werkprogram en kortelings ook in 
haar verkiezingsmanifest "de grote be
tekenis van een krachtige middenstand" 
voorop gesteld. Dat is niet een leuze zon
der meer, maar de erkenning van een 
plicht. De practische politiek van de Ka
merfracties heeft in de afgelopen jaren 
duidelijk aangetoond, dat zij deze ten 
volle verstaat. Met het Middenstandscon
gres van woensdag a.s. wil de partij dat 
nog eens publiekelijk bevestigen. 

Vrijzinnige mlddenstanders behoren 
thuis in de V.V.D. Dat heeft onze vroe
gere partijsecretaris, wijlen mr. Rutgers, 
altijd voor ogen gestaan en mede uit zijn 
initiatief is het denkbeeld om liberale 
middenstandscongressen te houden ge
boren, zoals hij ook indertijd landelijke 
en plaatselijke middenstandscommissies 
in de partij in het leven riep. 

Hij besefte n.l. als man van de praktijk 
der politieke organisatie, dat men de 
middenstand e e n e i g e n p I a a t s in 
de partij zou moeten geven, wilde men er 
In slagen hem over het dode punt van 
de staatkundige afzijdigheid en de valse 
schaamte om voor zijn overtuiging open
lijk uit te komen heen te helpen. 

In zijn eigen belang, want deze zwakste 
schakel in het bedrijfsleven heeft steun 
in de politieke sfeer broodnodig, wil uit
schakeling niet het gevolg van voortdu
rende onthouding zijn. Daarbij komt, dat 
In de algemene middenstandsorganisa
ties naar haar aard en statuten geen po
litiek bedreven kan en mag worden, zo
dat de enige practische oplossing is zulks 
in eigen milieu binnen de partij mogelijk 
te maken. 

Baanbrekend werk 
van mr. Rutgers 

Dat het baanbrekende werk van mr. 
RutgeE_ vruchten gaat dragen, kan men 
tot onze voldoening de laatste jaren 
waarnemen. De Landelijke Middenstands
commissie - tegenwoordig onder de be
zielende leiding van de heer Dettmeijer 
- samengesteld uit vooraanstaande, des
kundige middenstanders uit alle delen 
des lands, ontplooit een grote activiteit. 

Zij vergadert bijna maandelijks en 
brengt herhaaldelijk adviezen aan de Ka
merfracties uit, die deze weten te waar
deren. In het bijzonder met het Tweede 
Kamerlid Cornelissen, een der twee "ras
echte" middenstanders uit de thans zit
tende volksvertegenwoordiging en zelf 
lid der commissie, wórdt een nauw con
tact onderhouden. De L.M.C. organiseert 
het congres en zij hoopt. dat het een 
bekroning zal worden van haar volhar
dend werk. 

Geleidelijk worden steeds meer plaat
selijke middenstandscommissies in de af
delingen gevormd, die de L.M.C. van lo
kale voorlichting dienen, de propaganda 
onder de middenstand ter hand nemen 
en de raadsfractie over middenstandsaan
gelegenheden adviseren. 

Bij de komende verkiezingen tellen 
onze kandidatenlijsten meer middenstan
ders dan die van enige andere partij en 
wanneer het de V.V.D. meeloopt, kan bij 
Kameruitbreiding 'n tweede middenstan
der zijn intrede in de volksvertegenwoor
diging doen. 

Uit dit alles blijkt onmiskenbaar, d&t 
de V.V.D. de middenstand met open ar
men tegemoet treedt en hem aandeel wil 
geven in de practische politiek, zoals dat 
trouwens ook in vele gemeenteraden 
reeiis geschiedt. Moge de middenstand de 
uitgestoken hand grijpen en aldus het 
verbond van solidariteit bezegelen! 

Over het reeds enige malen in ons blad 
gepubliceerde congresprogramma kunnen 
wij kort zijn. Het is gevarieerd van sa
menstelling en deswege aantrekkelijk. 
Het sprak wel van zelf, dat de fiscale 

"Volksonderwijs." 

Het moge dan voor kapitaalkrachtige 
ondernemingen financieel mógelijk en 
met het oog op behoud van de arbeids
vrede voordeliger zijn om ·toe te geven 
aan de eisen van dè arbeidersvakcentra
len, de winkelier, de ambachtspatroon 
en ook de boer, die enkele werknemers 
in dienst heeft, zal niet weten waar hij 
- zonder doorberekening - de gelden 
voor dit doel vandaan moet halen. 

Dat is de tragiek van de bescheiden 
zelfstandige ondernemer in deze tijd! 
Want de vrijwilligheid, welke formeel be
staat om de toegestande verbetering van 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden te 
aanvaarden of af te wijzen is er louter in 
theorie. Immers, bij de huidige krappe 
arl)eidsmarkt kan geen enkele werkge
ver het risico lopen, dat zijn schaarse 

De vrienden van "Volksonderwijs" willen bij de viering 
negentig-jarig bestaan op 26 mei a.s. aan het Hoofdbestuur 
vereniging aanbieden een 
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knelpunten de nodige aandacht zoudea 
krijgen; zij benauwen de middenstander 
het meest . 

Dat daarnaast ook de middenstands
vrouw niet vergeten wordt, mag als een 
traditie van onze partij worden gezien, 
die nu eenmaal de gelijkstelling van man 
en vrouw aanh~ngt. Maar er is hier een 
reden te meer om de middenstandsvrouw 
voor het voetlicht te halen: zij is immers 
veelal de naaste medewerkster in de 
zaak en de mededraagster van de zorgen! 
Reeds daarom behoort ook zij bij ons. 

Middenstandsforum 
in actie 

Het reeds alom bekende middenstands
forum zal gelegenheid krijgen zich nog 
eens in nationaal verband te uiten over 
vele actuele middenstandsproblemen; een 
voor de toehoorders boeiende methode, 
waarbij naar goed liberaal gebruik ieder· 
lid vrijelijk zijn eigen mening verkoa
digt. 

Tenslotte zal Ónze partijvoorzitter op, 
de hem eigen wijze de puntjes op de poli
tieke i's zetten, waarvoor elke aanbeve
ling overbodig is. 

Onder de voortreffelijke leiding van de 
heer Dettmeijer als voorzitter van de 
L.M.C. zal het congres zeker een vlot 
verloop hebben. 

Het slagen hangt echter niet alleen van 
de woordvoerders en van het program
ma af, doch in niet geringe mate van de 
propagandistische kraèht van alle partij
geledingen en van de daadwerkelijke be
langstelling, welke de middenstand aaa 
de dag zal leggen. De voortekenen zija 
gunstig, zoals het congressecretariaat uit 
de aanyragen meent te mogen afleiden. 
Niettemin, afdelingsbestuurders en leden 
van middenstandscommissies, gooi er de 
laatste dagen nog een schepje op! Zorg . 
ook nu voor een liberale manifestatie, die 
klinkt als een klok. Geen afdeling mag in 
Amsterdam op het appèl ontbreken-

On& middenstandscongres moet slagea _ 
en een demonstratie van eensgezinde, 
liberale middenstandsactiviteit worden. 

Op woensdag 25 april, op naar Amste~~o 
dam! 

Belgische belangstelling 
Zo juist vernemen wij, dat onze Bel

gische zusterorganisatie voornemens is 
een delegatie naar ons congres af te 
vaardigen. 

Laat zij een even goede indruk mogen 
meenemen als van de !aarvergadering! 

Grote belangstelling 
voor het Middenstandsforum 

te Heerenveen 
De afdeling Heerenveen heeft eer van 

haar werk, want de zaal van het Posthuis, 
waarin het middenstandsforum optrad, 
kon de bezoekers, onder wie velen uit 
de omgeving, nauwelijks bevatten. 

De heren Alberts, Coenradi, Cornelis
sen en Janzen hebben onder voorzitter
schap van de heer v. d. Leeuw, hun beat 
gedaan om de talrijke vragen naar wellil 
te beantwoorden. 

De betekenis van de Ponjadebeweging 
was het eerste onderwerp van bespre
king. Niets voor Nederland, vond het 
forum, want er wordt een goede midden
standspolitiek gevoerd. Over de kinder
bijslag in het algemeen en voor zelfstan
digen in het bijzon '.er bleken de menin
gen uiteen te lopen. Betreurd werd, dat 
ambacht en dienstverleningsbedrijven 
met betrekking tot de omzetbelasting nog 
niet in het voorrecht van de detailhandel 
delen. 

Over de loonpolitiek was het forum 
weinig te spreken. Zij houdt onvoldoende 
rekening met de positie der kleine onder
nemingen en de houding der regering, 
die prijsstabilisatie zegt na te streven, is 
onwaarachtig, luidde het oordeel, dat 
grote instemming vond. 

Verder werd gesproken over karakter 
en nut van de middenstandsorganisatie, 
de branchevervaging, het middenstands
beleid, de fiscale houding t.o.v. levensver
zekering- en lijfrentepolissen, verkoop 
van tabaksartikelen door postorderonder
nemingen en het verband tussen kindel:"
bijslag en emigratie. 

Het was reeds laat, toen de voorzitter, 
onder dankzegging aan de forumleden, 
de, gean'meerde bijeenkomst sloot. 
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Waardering van m_r. Wendelaar voor minister Staf • Parate 
kracht van de N.A.V.O.echter nog lang niet voldoende· De Riin· 
IJsselverdediging • Pratende generaals • Het .. interview"' met 
generaal Gruenther als een bom in de Eerste Kamer • Mr. Wende
laars reactie • Tegenspraken en rechtzettingen. 

Het leek - in figuurlijke zin - een 
atoombom, die zomaar plotseling tijdens 
het rustige defensiedebat in de Eerste Ka
mer neerkwam. 

De heer Wende 1 aar, als V.V.D.-er 
het woord voerend, had in de Dinsdag
middag-vergadering veel lof geuit voor 
minister Staf. 

De ):>alans van vijf jaar defensiebeleid 
'van minister Staf opmakend en daarbij 
aandacht gevend zowel aan de credit- als 

· aan de debetzijde, stelde hij vast: Als ik 
onze militaire kracht in 1951 vergelijk 
met die van thans, stel ik een indrukwek
kende vooruitgang vast. 

De minister, zo oordeelde de heer Wen
delaar, had zich buitengewoon verdien
stelijk gemaakt voor onze defensie en als 
hij terug dacht aan de zeer vele minis
ters van Defensie, die hij, te beginnen 
met Colijn in 1911, allen persoonlijk had 
gekend en met de meesten van wie de 
heer Wendelaar aan de belangen van de 
defensie in verschillende functies had mo
gen samenwerken (naar men weet is de 
heer Wendelaar vele jaren geleden o.a. 
referendaris aan het Departement van 
Oorlog geweest), dan rekende hij minis
ster Staf onder de allerbesten. 

Zowel in de NAVO als OJl eigen terrein 
had de minister groot werk verricht en 
het zou dan ook een teleurstelling voor 
hem zijn, wanneer het bericht in de pers, 
dat hij van plan zou zijn, zich bij 
een volgende Kabinetsformatie niet even
tueel weer beschikbaar te stellen, waar
heid zou bevatten. 

Natuurlijk wilde dit alles niet zeggen, 
dat de heer Wendelaar geen critiek had. 

In de eerste plaats was hij nog lang 
niet tevreden over de parate kracht van 
de NAVO. De bedoelingen zijn goed, 
maar het bereikte resultaat is nog altijd 
ver beneden wat nodig is, en er is een 
veel te geringe vordering met de stan
daardisatie. 

Een bezwaar, liggend meer op het eigen 
terrein van de minister, achtte de heer 
Wendelaar de verlaging van het plafond 
van jaarlijkse defensie-uitgaven van 
f 1500 tot f 1350 miljoen per jaar. Niet 
natuurlijk, dat de heer Wendelair zo 
graag veel geld uitgeeft, maar hij was er
van overtuigd, dat dit bedrag (de minis
ter gaf dat toe) vrijwel zeker in de naas• 
te toekomst hoger zal moeten zijn en hij 
vroeg zich af, of het psychologisch nu wel 
juist was, in het zicht daarvan eerst tot 
een verlaging over te, gaan. 

Zo was er wel meer, waarop de heer 
Wendelaar critiek had, maar dat neemt 
niet weg, dat de algemene teneur van 
zijn rede toch was: grote waardering. 

In verband m- die - figuurlijke -
atoombom, is het tevens van belang te 
vermelden, dat mr. Sassen, de woord
voerder van de K.V.P., zich ongerust had 
gemaakt over een uitlating in de M.v.A., 
waarin weer melding was gemaakt van 
de Rijn-IJsselverdediging en waarin als 
eerst in de toekomst te verwachten was ,, 
aangeduid de overgang naar een meer be
weeglijke, voorwaartse verdediging. 

"Wij moeten er andermaal op wijzen" 
- z.o zei deze afgevaardigde - "dat wij 
ook nu een Rijn-IJsselverdediging als vol
strekt ongenoegzaam voor Nederland èn 
voor de West-Europese verdediging, af
wijzen. 

En de anti-rev. woordvoerder, de heer 
Algra, had opgemerkt, dat het bijna hin
derlijk werd, zoveel redevoeringen er 
door allerlei NAVO-generaals werden ge
houden .. .Ik zou de minister willen vra-

GENERAAL GRUENTHER 
...... voor de radio .. --

gen of men niet met elkander kan bekil
ken, of daaraan iets te doen is,. omdat het 
absoluut verkeerd gaat lopen wanneer 
politieke beleidsVlragen behandeld wor
den, vroegtijdig, ontijdig en op een min
der verstandige wijze, door mensen, die 
zich van die politieke beleidsvragen moe
ten onthouden en zich dienen te houden 
bij hun eigen job". 

* * * 
Minister Staf toonde zich - niet geheel 

t?n onrechte, naar wij menen - enigs
zms verwonderd over het gesprokene 
do.o~ mr. Sassen. De Regering, zo zei de 
m1mster, heeft hier nooit enig misver
stand laten bestaan. Ik heb de ondank
bare taak gehad te moeten mededelen 
dat wij niet alles konden verdedigen. Hij 
had dat onomwonden gezegd en had 
daaraan toegevoegd, dat er maar één mid
del was om het Nederlandse territoir a 1 s 
g e h e e 1 te verdedigen en het NAVO
territoir te beveiligen, n.l. het opnemen 
van Duitse eenheden in de NAVO-verde
diging, 

Pas als de Duitse divisies deel uitma
ken van de NAVO-strijdkrachten zal de 
verdediging meer naar voren kunn:en wor
den gevoerd, buiten onze landsgrenzen. 
De opbouw van de Duitse verdediging is 
vertraagd en daardoor is op dit ogenblik 
een verdediging meer naar het Oosten 
nog niet mogelijk. 

En wat de opmerking van de heer Al
gra betreft kon minister Staf met voldoe
ning vaststellen, dat Nederlandse militai
ren zich daaraan niet te buiten gaan, 
maar dat bij militaire bevelhebbers bui
ten onze grenzen, in NAVO-verband, 
voortdurend ontsporingen moeten wor
den geconstateerd. In de NAVO-raad is 
hier al herhaaldelijk over gesproken en 
zijn daartegen bezwaren gemaakt. Wij 
zullen - zo zei minister Staf - het mo
gelijke doen en steeds wéér doen om dit 
zoveel mogelijk te beperken. Wij menen 
inderdaad, dat. hierin gevaren zijn gele
gen. 

Maar terwijl minister Staf bezig was 
dit te antwoorden, was bij de Kamerle
den de bom al ingeslagen, waarop we 
boven doelden. ·· 

Inmiddels was namelijk een publicatje 
bekend geworden, eerst in het (dinsdag) 
avondblad van de N.R. Crt. en vervol
gens in de ocht?ndbladen van woensdag, 
volgens welke m de "Neue Rhein Zei
tung" (later duidde inen dit blad aan als: 
"Neue Ruhr Zeitung", maar dat doet wei
nig ter zake), een Duits socialistisch op
positieblad, niemand minder dan gene
raal Gruenther, de NAVO-opperbevelheb
ber, in een interview zou hebben ver
klaard: "Zou zich echter toch een oorlog 
te land ontwikkelen, dan zijn wij natuur
lijk niet sterk genoeg, Het helpt niets, 
wij moeten ons dan in het achterland (in 
zuid- en west-Frankrijk) verdedigen. Het 
gebied van de Bondsrepubliek moet wor
den opgegeven. Natuurlijk kunnen wij 
het later weer bevrijden". 

• • • 
Een beetje populair uitgedrukt, zou 

men kunnen zeggen: Nu was de boot 
aan. Onze kalme senaat trilde - begrij
pelijk - van emotie. De heer Wendelaar 
eerst, en daärna de heren Sassen en Al
gra, kwamen van hun ontsteltenis getui
gen en ook de heer Brandenburg · (C.P. 
N.) deed, zij het natuurlijk op geheel 

"eigen wijze, een duit in het zakje. 
De verdediging zou "in het achterland" 

worden gevoerd en dat betekende, wan
neer deze publicatie juist was: zuid- en 
west-Frankrijk. Weg dus zelfs de Vf)rde

. diging aan de Rijn-IJssellinie ! 
In zijn rede in eerste aanleg had de 

heer Wendelaar al erkend, dat het bond
genootschappelijk belang kan eisen, dat 
er de een of andere maatregel genomen 
wordt, die niet in liet directe belang van 
Nederland speciaal is. Als voorbeeld had 
de heer Wendelaar gewezen op het on
der water zetten van Walcheren, toen dat 
nodig was oni de weg naar Antwerpen 
vrij te maken. 

De uiterste consequentie van hetgeen 
ik gezegd heb, zo verklaarde de heer 
Wendelaar nu bij de replieken, brengt 
misschien mede, dat ik op het ogenblik 
naar aanleiding van de uitlating van ge
neraal Gruenther moet zeggen: als het 
eenmaal zover zou komen, dan zullen wij 
zelfs dat hebben te aanvaarden. Als het 
niet anders kan; als de beschaving van 
het Westen op het spel staat en als het 
bij de verdediging van het Westen alleen 
maar mogelijk is de troepen naar het 
zuiden van Frankrijk terug te trekken, 
dan zal het wel niet anders kunnen dan 

MR. WENDELAAR 
...... veel lof ...... 

dat wij het offer van het gehele land 
brengen. Ik vrees, dat dit de consequen
tie is. Maar dat is een zaak, die wij op 
het ogenblik niet behoeven uit te maken 
en die wij dan te zijner tijd in de grootste 
ellende zullen moeten ondergaan. 

Wat de heer WeiiJdelaar op dit ogen
blik wilde zeg.gen was, dat hij 2lioh af
vroeg, hoe het in 's hemels naam moge
lijk was, dat generaal Gruenther met. 
zijn gezag in zijn positie een devgelijke 
verklaring in het publiek lanceert. Hoe 
kan men, zo zei spr., verlangen van 
ons, als volksvertegenwoordigers van 
Nederland, dat wij de NAVO blijven 
verdedigen, als hij openlijk verklaart: 
jullie worden toch opgeofferd. 

De heer Wendelaar noemde het ont
stellend, wanneer een dergelijke verkla
ring inderdaad was afgelegd en "de po
sitie van ons, die met zoveel élan, met 
zoveel energie, met zoveel overtuiging 
de NAVO hebben verdedigd, wordt door 
een devgelijke verklaring volkomen on
dermijnd en onmogelijk gemaakt". 

• • • 
Minister &taf, die inmiddels ook van 

de berichten· had kennis genomen, had 
nog geen vevbinding kunnen krijgen 
met het NAVO .. hoofdkwartier over deze 
uitlatingen. Maar hij bezwoer de leden 
van de Kamer: dit kon niet juist zijn. 
De operatieplannen worden niet door de 
opperbevelhebber vastgesteld; die be
reidt ze voor, maar ze worden vastge
steld door de NAVQ•raad, op advies 
van de nationale militaire adviseurs. 

In die operatieplannen, zo verklaarde 
de minister met grote nadruk. komt dit 
bepaald niet voor. Hij had bovendien 
juist twee weken geleden nog een be
zoek gebracht aan het booMkwartier 
van de Engelse, Belgische en Neder
landse strijdkraclhten in München-Glad
bach en daar was niet alleen gespro
&en, maar de minister had ook veel van 
de kaarten der operatieplannen gezien 
en daarin was dit ook beslist niet op
genomen. 

De minister h!lld ondertussen opdraoht 
aan onze vertegenwoordiger te Parijs 
gegeven om zich met generaai Gruen
ther en zijn hoofdkwartier in verbinding 
te stellen en daar mede te delen, welke 
grote indruk dat interview hier had 
gewekt. 

En men weet het: daarna is een 
krachtige tegenspraak gekomen Velen 
hebben generaal Groenther (de N.C.R.V. 
zond het uit) misschien zelf voor de 
radio gehoord. 

Er is ook een publicatie van ons mi
nisterie van Buitenlandse Zaken geko
men, waarin het relaas, dat geen inter
view was, maar berustte op uitlatingen 
van de generaal tegenover bezoekers 
aan het hoofdkwartier, een volkomen 
onjuiste int·erpretatie werd genoemd en 
tenslotte is er een samenvatting van 
het door generaal Gruenther gespro
kene als Kamerstuk aan de Eerste Ka
mer ingezonden. 

Al met al geloven we het wel hier 
voorlopig op te mogen houden, dat de 
generaal hetzelf!le heeft bedoeld als 
minister Staf in de Eerste Kamer heeft 
verklaard, namelijk dat het onmogelijk 
is, dat bij een werkelijk grootscheepse 
aanval in het gehe1e NAVO-gebied in 
eerste aanleg stand te houden, zolang 
de Westduitse strijdkrachten nog niet 
op volle sterkte zijn, als deel van de 
NAVO-verdediging. 

Wie deze pijnlijke waarheid aan
vaardt (en dat zullen we wel moeten), 
zal toch moeten toegeven, dat dit nog. 
n i e t behoeft te betekenen, dat reeds 
bij voorbaat zou zijn vastgesteld, dat 
de verdediging pas in zuid- en west
Frankrijk zou worden gevoerd. 

Dat zal trouwens óók wel afhangen 
van de wijze, waarop die aanval zou ge-
sohieden. A. 
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Copfe voor deze r!Jbr~eot te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Sprinsor, Alexonder
ttraat 16, Haarlem. 

16 Mei 1956 

VROUWEN 

V ERKIEZINGS 

DAG 
Landelijke bijeenkomst in het 
Minervapaviljoen te Amsterdam 
voor leden en belangstellenden. 

De .plannen voor deze · landelijke 
vergadering nemen geleidelijk vaste
re vorm aan. Een dezer dagJen zal de 
convocatie U bereiken. 

U weet reeds dat deze dag gehou
den zal worden in het Minervapavil
joen in Amsterdam en dat wij om
streeks 12 uur beginnen rnet een ge
zamenlijke koffiemaaltijd voor leden 
en belangstellenden. 

Teneinde gelegenheid te heben voor 
gezellig onderling contact, zal dit een 
"lopende" koffietafel zijn. De prijs is 
f 2.85 inclusief. 

Aanmelding hieryoor tot uiterlijk 
10 rnei per postgiro op No. 396468 
t.n.v. mevrouw W. · Fermin-Stam, 
Stadionkade 30, te Amsterdam. 

Het girostrookje zal als bewijs die
nen, waarop U Uw koffiemaaltijd 
krijgt. Denkt er dus aan het mee te 
brengen. 

Om 14 uur begint de openbare ver
gadering mei vrije toegang voor 
iedereen. 

Vijf vrouwelijke kandidaten voor 
de .Tweede Kamer zullen spreken 
over allerlei onderwerpen, waar vrou
wen belang bij hebben, of die haar 
bijzonder interesseren. 

Het is de bedoeling, dat er in de 
loop van de middag een korte pauze 
zal zijn en dat de vergadering onge
veer 16.45 ·zal eindigen. 

Spreeksters: 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit, 
Mevrouw G. Doornbos-Oo.sting, 
Mevrouw mr. J. M. Stoffels-

van Haatten, 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke 

l;loekstra, 
Mej. mr. J. Hefting. 

Comité van aanbeveling: 

Mevrouw D. H. Barmé-Hanf, Am-
sterdam, 

Mejuffr. S. Boekhoff, Apeldoorn, 
Mejuffr. M. Hardeman, Den Haag, 
Mevrouw ir. A. Kuiper-Struyck, 

Rotterdam 
Mevrouw T. PHaar-Gaarlandt, Goes, 
Mevrouw A. A. C. Prumrnel-Bulder, 

Scheemda, 
Mevrouw H. A. van ruel-Smeenge, 

Zeijerveld (Dr.), 
Mevrouw H. J. Schlemper-van Gijn, 

Vught, 
Mevrouw mr. E. Veder-Smit, Huis 
ter Heide, 
Mevrouw M. Visser-Bakker., 

Schagen, 
Mevrouw H. A. A. L. de Vries-v. d. 

Hardt Aberson, Hengelo (0.), 
Mevrouw G. Wijsmuller-Meyer, 

Amsterdam, 
Mevrouw G. de Zeeuw-Buisman, 

Leeuwarden. 

Vooriaarsbiieenkomst 
provincie Utrecht 

De provinciale bijeenkomst zal dit
maal plaats vinden in De Bilt <Huize 
Poll) op maandag 28 mei. De heer 
mr. E. H. Toxopeus za,J spreken over 
"Geestelijke Vrijheid". De bijeen
komst begint met een eenvoudige 
koffiemaaltijd en eindigt met een 
spreekwed.strijd, waaraan iedereen 
kan meedoen. 

Noteert U vast de datum? De con
vocaties worden binnenkort verzon
den. 

E. v.-s. 
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Pensioenregeling voor 
ambtenaren 

(Ingezonden) 

Nog~aals gemeentelijke subsidies 
kerkelijke doeleinden 

voor kerkelijke gezindten worden door deze 
g;roegeringen zèlf gefinancierd en niet 
door de Overheid. Deze opvatting lijkt 
mij goed liberaal, n'en déplaise degenen, 
die concluderen: zie je wel, dat die ,.libe
ralen" niets veranderd zijn. Naar verluidt is er een wetsontwerp 

Beel-Staf ingediend, waarbij zowel de 
aanpassing aan het Bodempensioen als 
het optrekken .van de oude pensioenen 
aan de tegenwoordige salarisregeling zou 
zijn geregeld. Een "lichtere" degressie 
dan voorheen gold, zou aan de orde zijn 
gesteld. Indexcijfers van het Centraal Bu
reau voor Statistiek zouden de leidraad 
zijn geweest bij het bepalen van de ver
houding van oudere welvaartspeHen te
genover het welvaartspeil van 1957. In 
verband met het Bodempensioen zou voor 
degenen met veertig dienstjaren de af
trek bepaald blijven op 2% van het eigen 
pensioen voor elk dienstjaar •) 

Is het een wonder, dat de stemming 
onder gepensioneerden weer naar mineur 
omslaat bij deze berichten, nadat eerst 
het interim-rapport van de commissie
Van Poelje enige hoop deed herrijzen, 
voor zover daaromtrent althans geruch
ten tot ons doordrongen. Men begon te 
hopen op de mogelijkheid alsnog een pen
sioen te kunnen bereiken van 70% van 
het laatst-vastgesteld salaris. Zonder dè
gressie vanzelfsprekend, waar velen 
slechts een pensioen genieten, dat min
der dan 65% van het "oude" salaris be-
draagt. , 

Wat zal er terecht komen nu van een 
herstel van het pensioenverschil tust~en 
de leraren, die onder volmaakt gelijke 
omstandigheden werkten, maar ruim ze
ventienhonderd gulden méér zouden ont
vangen aan pensioen op één januari 1958, 
dan op 1 januari 1952. Ongetwijfeld ko
men dergelijke verschillen voor bij tal 
van andere rangen, althans bij de univer
sitair-gevormden. Hoevelen ontbrak ni~t 
juist het gehele- Bodempensioen om nog 
zeer bescheiden in hun stand te kunnen 
leven als gepensioneerde. 

Veler ogen zijn nu op prof. Oud geves-. 
tigd, dte voor sociale rechtvaardigheid 
streed, ondanks de Volkskrant dit kwali
ficeerde als "het eten van twee walletjes". 
Of die·kJ."ant dat geschreven zou hebben, 
als op dat ogenblik dr. Schouten c.s. zich 
reeds aan diens kant hadden geschaard? 
I~ betwijfel het zeer. Daarom hebben ;wij 
nog vertrouwen ! 

Ir. D. Bloemsma 

*) Dat geldt niet alleen voor degenen, 
die 40 dienstjaren hebben gehaald, maar 
voor allen. Dat wil dus zeggen, dat bij . 
een pensionering na 20 dienstjaren 40 Pct 
'1-j;' •. • ·: '" ' ' .• -. 

Een antwoord aan Wika L de. Ru 

(Ingezonden.) 
In "Ons Weekblad" van 7 april reageert 

Wika L. de Ru op mijn artikel over ge
meentelijke subsidies voor kerkelijke 
doeleinden in ,.Vrijheid en Democratie" 
van 25 februari (zie ook V. en D. van 
17 maart). 

Hij vraagt zich af, of het verkeerd is, 
dat de gemeente van E:v.gelshoven (L.) 
een subsidie geeft voor een centrum ten 
behoeve van jeugdwerk, uitgaande van de 
protestantse minderheidsgroep aldaar. Dit 
centrum kost f 80.000. De protestantse 
groep heeft f 60.(l00 bij elkaar gebracht en 
nu moet de gemeente de ontbrekende 
f 20.000 fourneren. 

Inderdaad lijkt mij (iit, van. liberaal 
standpunt uit beûen, verkeerd .. Waarom 
klopt Wika de Ru voor dEL ontbrekende 
j 20.000 niet aan bij de Synode der Her
vormde Kerk? Gemeentelijke subsidie is 
in mijn ogen slechts verantwoord voor 
doeleinden, waarvan de gehele bevolking 
kan profiteren en niet slechts een kleine 
minderheid. Zwembaden, openluchtthea
ters, sportvelden, recreatiezalen, die door 
verschillende groepen gehuurd kunnen 
worden enz., vallen hieronder. Gemeente
lijke subsidie voor een centrum, waarvan 
slechts een kleine minderheid der bevol
king gebruik kan maken, lijkt mij onge
wenst. 

De heer De Ru toont zich in het ver
volg van zijn artikel verontwaardigd over 
mijn conclusie, dat het beginsel van schei
ding van Kerk en Staat in strijd is met 
gemeentelijke subsidies voor kerkelijke 
doeleinden. "Ik heb in geen tijden meer 
zo iets geiezen. Het zijn deze tonen, die 
de V.V.D. iB ·discrediet zouden brengen. 
Zie je wel, dat die "liberalen" niets ver
anderd ~jn", aldus. de heer De Ru. 
· Dat in kerkelijke kringen, die een 

plaatsje aa.n de gemeenteruif niet ver
smaden en de offervaardigheid · van de 
(volgens de heer De Ru "fanatieke") Ge
reformeerden, onderhoudende Art. 31, 
missen •. aldus gereageerd wordt, wil ik 
gaarne aannemen. 

van het bodempensioen op het ambtelijke 
pensioen wordt gekort, bij 35 diellstjaren 
70 pct en bij 40 dienstjaren 80 pct. Dat is 
dus tevens de maxitpûm-korting. - Red. 
V. en, D. . , .,. ·;.,.~ . '· 

Doch ik vreés dergelijke kritiek niet. 
Het zou van weinig beginselvastheid ge
tuigen, indien de V.V.D. het beginsel van 
scheiding van Kerk en Staat overboord 
wierp, om bij dergelijke kerkelijke k;rin
gen in het gevlij te komen. 

Men mene niet, dat ik de waarde van 
kerkelijke sociale activiteit zou misken
nen. De waarde van dergelijke activiteit 
zie ik evengoed in als de heer De Ru. 
Doch deze activiteit van en voor bepaalde 

Ik moge dit antwoord besluiten met 
een herhaalde opwekking tot het instel• 
len ene11 commissie door het Hoofdbe
stuur onze partij, die tot taak krijgt, het 
liberale standpunt t.a.v. gemeentelijke, 
c.q. rijks- en provindale subsidies voor 
kerkenbouw en andere kerkelijke doel
einden te bepalen. 

P.D. VAN ROYEN. 

VERNIETIGD BONDGENOOTSCHAP! 
Anti-Nederlandse houding 

der Verenigde Staten 

(Ingezonden.) 

In de tweede wereldoorlog werd Ne
derland de eerstil bondgenoot der Ver
enigde Staten in het Verte Oosten. Als 
eerste verklaarde het Koninkrijk de 
oorlog aan het agressieve Japan. Vele 
dappere vliegers en een vrijwel gehele 
vloot, om nog. niet meer te noemen, 
werden opgeofferd voor een zaak, die 
ook de Amerikaanse was ..... . 

Na de tweede wereldoorlog Werd Ne
derland de eerste bondgenoot, die de 
Verenigde Staten in de steek lieten. 
Openlijk kozen deze de zijde van Ne
derlands tegenstanders. 

Zoals de Nederlandse regering ter
wille van economische belangen koos de 
zijde van de vijanden van de Zuid-Mo
lukken, zo kozen de Verenigde Staten 
eveneens terwille van hun economische 
betrekkingen de zijde van de haat pre
dikende Indonesische regering in het 
konniet met Nederland. 

Reeds tien jaren wordt ons land te
gengewerkt door onze voormalige bond
genoten. Als voorbeelden kunnen ge
noemd worden: de druk· om de souve
reiniteit over Nederlands-Indië af te 
staan, de weigering van steun in de 
.kwestie Nieuw Guinea, de negering van 
de monsterprocessen · tegen Nederlan
ders in Indonesië, de negering van de 
eenzijdige rechtsschending in de vorm 
van de opzegging van de Unie. Het 
dieptepunt van de Nederlands-Ameri-

, kaanse betrekkingen was het bezoek 
. van de. Amerikaanse minister van ·bui-

tenlandse zaken Dulles aan Indonesiö, 
nagenoeg gelijk met het opzeggen der 
Urne en het uitspreken der eis van de 
doodstraf in het monsterproces Jung
schläger. 

Tijdens dat bezoek verklaarde deze 
minister, dat hij diep onder de indruk 
was van het patriotisme van dat land 
en van de wijsheid van het beleid van 
de Indonesische regering. 

De maat is vol! Als Indonesië geen 
prijs stelt op een bijzondere vorm van 
sameuwerkling met Nederland, maar 
daarentegen monsterprocessen, als dat 
tegen Jungschläger, Iaat voeren, ,laat 
men dan de diplomatieke betrekkingen 
met dat land verbreken! Als de Ver
enigde Staten goede economische be
trekkingen met, het aan produkten rijke 
Indonesië belangrij!<er vinden dan steun 
aan een maar kleine bondgeoot uit de 
tweede wereldoorlog, laat. Nederland de 
diplomatiek betrekkingen met dat lan<i 
dan verbreken! Het !llich terugtrekkeil 
uit de N.A.V.O. zou eventueel een vol• 
gende stap kunnen zijn, 

E. NYPELS. 

(Aantekening. Zonder elk 
woord te onderschrijven (de conclusies 
aan het slot gaan ont bepaald te ver), 
hebben we · gemeend, dit ingezonden 
stuk toch te mogen opnemen ·als symp
toom van de diepe teleurstelling - t>m 
niet te zeggen: verontwaardiging 
welke bij ons allen leeft over de hou• 
ding van de Ver. Staten en in het bij· 
zonder over de uitlating van de Ameri. 
kaanse minister Dulles tijdens diens be
zoek: aan Indonesië. - Re<}. V. en D.) 
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I woENSDAG LIBERAAl MIDDENSTANOSCONGRES~ 25 

11.00 

ll.U 

12.15 

13.00 

14.15 

APRIL in Bellevue - Leidsekade te Amsterdam 
1956 

PROGRAMMA 
uur: 

uur: 

uur: 

Opening door de voorzitter van de Landelijlee Middenstands
commissie van de V.V.D., de heer D. W. Dettmeijer te 
's-Gravenhage. · 

In1eiding van de heer M. A .. Wisselink, belastingconsulent te 
Amsterdam, over: 

.. Onrechtvaardigheden in de belastingwetgeving". 
Toespraak van 
presidente. van 
Rotterdam: 

Mevrouw G. B. Ch. Sjollema-s' Jacob, 
de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers te 

.. Micldenstandsvrouwen. waar bliift.gij?" 
Na de inleidingen bestaat gelegenheid tot gedachtenwisseling. 

uur: Onderbreking voor het gebruiken van koffietafel of lunch. 

uur: Heropening van het congres. 

• 

Optreden van het 

LIBERALE MIDDENSTANDSFORUM 
bestaande uit de heren 

J. G. H. Cornelissen, lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal en voorzitter van de Algemene 
Nederlandse Kruideniersbond te Amster
dam; 

C. van der Linden, lid van de gemeenteraad te Rotterdam, 
candidaat voor de Tweede Kamer, lid 
van het dagelijks bestuur van de Ko
ninklijke Nederlandse Middenstands
bond; 

Mr. F. Portheine, lid van de gemeenteraad te Leiden, can
didaat voor de Tweede Kamer, adjunct
secretaris van de Koninklijke Nederland
se Middenstandsbond; 

M. Visser, voorzitter van de raadsfractie te Arnhem, 
candidaat voor de Tweede Kamer; 

F. L van der Leeuw, secretaris van de Landelijke Midden
standscommissie, oud-directeur van de 
Koninklijke Nederlandse Middenstands
bond te 's-Gravenhage. 

V ragen kunnen schriftelijk en mondeling worden gesteld. 

16.00 uur: Slotwoord door Prof. Mr. P. J. Oud, voorzitter van de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie en 
van de Tweede Kamerfractie te Rotter
dam. 

Het hoofdbestuur verwacht, dat vele politieke vertegenwoordigers, bestuurs
leden en belangstellende leden van de partij deze 

tweede liberale manifestatie 
zullen bijwonen. Elke afdeling zij vertegenwoordigd, bij voorkeur ook door 
haar leden-middenstanders! 

De Landelijke Middenstandscommissie rekent er op, dat alle leden van 
plaatselijke middenstandscommissies, vergezeld door hun dames en door 
vrijzinnig-denkende collega's, deze 

demonstratie v• eensgezinde middenstandsactiviteit 
kracht zullen bijzetten door naar Amsterdam te komen! 

OP WOENSDAG 25 APRIL. OP NAAR AMSTERDAM! 
WIJ REKENEN OP U! 

Namens het Hoofdbestuur: 

D. W. DETTMEIJER, 
Honorair Algemeen 

Secèetaris. 

Namens de Landelijke 
Middenstandscommissie: 

F. L. VAN DER LEEUW, 
Secretaris, 

Kosteloze toegangskaarten aan te vragen bii het secretariaat van uw afdeling. waar men zic:h ook kan opgeven voor d~ 
neming aan de koHiemaaltiid à f 3.25 {exc:l.). 

---------------
-·----.-·-----------------·-------------
----------------
---------------
-
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VERKIEZINGSSTRIJD ZIJ V~ 

Wij zijn grote dank verschuldigd aan 
o•1ze vriend Korthals, dat hij . deze ge
da:chten telkens weer irt ··het parlemen
tair debat en daarbuiten heeft verdedigd 
(Applaus). Zijn woord heeft voor ons een 
zo bijzondere waarde, . omdat in onze 
kring niemand van het supra-nationale 
werk zoveel persoonlijke ervaring heeft 
a:ls hij. Van het begin af heeft hij onze 
Tweede Kamerfractie vertegenwoordigd 
in de parlementaire vergaderingen van 
d~ Raad van Europa en van de Gemeen
schap voor Kolen en Staal. Ik hoop mor
.gen, als de bespreking van het beleid der 
Kamerfracties aan de orde zat zijn, de 
gelegenheid te hebben om· op de bèteke
nis van het werk van Korthals.nog wat 
nader in te gaan, doch ik wilde reeds 
aanstonds in deze openingsrede van mijn 
grote waardering voor dit werk doen blij
ken. 

Wat betekent 
economische vriiheid? 

d~ lil~eralen, die. in de tweede helft der 
negentiende eeuw het pleit begonnen 
voor overheidsbemoeiing met de sociale 
toestanden. En dat diezelfde consequen
tie wordt betracht door de liberalen van 
vandaag, die ertegen waarschuwen, dat de 
overheidsbemoeiing een zekere grens gaat 
overschrijden. 

Daarom is het zo volstrekt fout gedacht 
als onze tegenstanders ons willen bestrij
den met een beroep op hetgeen de als li
beraal aangeduide economie honderd jaar 
geleden verkondigde. 

Het is trouwens reeds meer dan een 
eeuw geleden, dat het vraagstuk der be
zitsverhoudingen in liberale kring de 
aandacht begon te trekken. in 1844 heeft 
Thorbecke zijn voordracht gehouden 
over het hedendaagse staatsburgerschap. 
Daarbij stelt hij zich dan de vraag: "Wat 
heeft stemrecht met bezit te doen?" 

Hij antwoordt: "In het oog der wet on
zer dagen is men zonder bezit niet zelf
standig". Thorbecke aanvaardt deze uit-

daarvan een der meest sprekende bewij
zen. Wij hebben ons er daarbij zeer in 
verheugd, dat heel wat van de denk
beelden, in 'onze kring reeds bijna vijftig 
jaren geleden verkondigd, in deze wet 
zijn nedergelegd. · 

In het begin van deze eeuw was de 
socialistische leus nog maar alleen :;,p 
arbeiderspensionering gericht. Onder 
onze invloed zijn de socialisten ook op 
de belangen van hen, die niet tot de ar
beidersklasse behoren gaan letten. 

De Talma-wetgeving van 1913, met in 
meerderheid rechtse Kamers tot stand 
gebracht, gaf ook alleen aan de arbei
ders pensioen. Het program van de vrij
zinnige concentratie van hetzelfde 'jaar 
1913 ·stelde de eis, dat in de behoeften, 
ontstaan door ouderdom, moest wordt:n 
voorzien, onverschillig of de behoeftigen 
al dan niet tot de loonarbeiders behoor
den. 

De liberale minister Lely heeft een 

P. spreekt men zich uitdrukkelijk uit binet-Piel'li 
tegen aantasting van bestaande pensioen- nisterie • 
uitkeringen en van aanspraken op heeft geooi 
grond van reeds verrichte arbeid. Gij ziet,, 

Toen dit standpunt onzerzijds in de feiten we~ 
Ka)ller werd verdedigd, noemde de h~r dat de Ii~ 
Romroe het een oud-liberaile leer. Zijn servatisme1 
fractie weigerde zelfs haar stem te ge- aan een tl 
ven aan het amendement van onze vriend ding, ookJ 
Van Leeuwen, dat althans de reeds ver- maatschaPI 
leende pensioenen van de kortingsrege- politiek ha 
ling wilde uitsluiten. Hoe kan de heer Maar ail: 
Romroe nu menen, dat hij deze dingen heidsontll1ll 
kan terzijde schuiven met de dooddoe- tijd door ~ 
ner "oud-liberale leer?" om wenseiJ 
H~rinnert hij zich dan de debatten het andere: 

niet, die in 1933 in de Tweede Kamer de overhei 
zijn gehouden naar aalllleiding van een wil. Kan I 
wetsontwerp tot korting op de pensioe- schieden, 
nen der Indische ambtenaren? Ik heb rechtstreeli 
dit destijds een afschuwelijke. maatregel wij ons dil 
gevonden, waarvoor ik als lid van het maar als i 
toenmalige Kabinet de verantwoordebjk- waarbij del 

werk word 
spraak, doch ste1t daarbij een voorwaar- aan verre I 

Na dit uitstapje op het terrein van het de. "Het verkrijgen van een genoegzaam Het Wil 
buitenlands beleid keer ik terug tot mijn bezit moet doorgaans aan allen, het moet. i dat Borgei 
uiteenzetting van de betekenis van het niet enkel sommigen mogelijk zijn. De had gebou 
liberale beginsel. Thans wil ik dit begin- klasse der bezitters mag niet een ontoe- ! ticuliere bi 
sel gaan bezien met betrekking tot de gankelijk" of voo1· de anderen nauwe- -:erzekerinl 
economische en sociale vragen. Het zijn lijks toegankelijke stand zijn". Want als ·peil, doch' 
vragen van stoffelijke welvaart, maar zij het anders is, dan zal burgerstand op- ' g-aan. DM 
hangen met het geestelijk en cultureel nieuw betekenen een deel, een klasse van ~enheid, d 
welzijn van ons volk ten nauwste samen. het volk. Te midden van een maatschap- ;erij de V1 
Wat vordert hier nu het liberale begin- pij, op gelijk recht van allen gebouwd, l die met li 
sel? Wat betekent met name economische wordt dan een niet te overklimmen muur '!

1 
v~rleende ' 

vrijheid? tussen bevoegden en onbevoegden opge- mngen ZOl 
Hier dreigen de misverstanden te be- richt. 1 zou een I 

ginnen. Laat mij daarom voorop stellen, Het betoog eindigt met een vraag: 11 zuiver pal. 
wat economische vrijheid niet betekent. "Wie vindt de toon, waarin deze disso-~1 door parti 
Zij betekent niet, dat de overheid zich n;mt zich oplost?" I bouw kUll 
met het economische en het sociale leven Naar die toon heeft de liberale staat-, volkshuiS\'! 
niet moet bemoe~en. Zij betekent niet, kunde in Nederland trouw gezocht en zij 'j I volgen zo~ 
dat ieder van zijn eigendom het gebruik is nog dag aan dag bezig ernaar te zoe- I Het is ~ 
en daarmede. het misbruik moet kunnen ken. Op het staatkundige terrein heeft zij 1 I later jareJJ 
maken, dat hij verkiest. Zij betekent niet, reeds veertig jaar geleden de oplossing: I raakt. Nu 
dat ieder elk contract moet kunnen aan- gebracht. De grondwètsherziening van; I culiere bol 
gaan, waartoe hij een ander kan bewe- Cort van der Linden heeft de band tus- ! I in de weg 
gen, ook al zou hij van de positie, waarin sen kiesrecht en bezit volkomen los ge- 1 anigingen 
die ander verkeert, op de schromelijkste maakt. Zij was de grootste staatkundige 1 instrumen1 
wijze misbruik maken. hervorming sedert 1848. ·' · he id. 

Zij betekent niet, dát e.conomische Met staatkundige hervormingen· alleen Zo werd 
machtsposities mogen worden opge- is echter de dissonant, waarvan Thor- . les uit di4 
bouwd, die het belang van velen opoffe- becke sprak, niet op te lossen. Want ook i voedende 
rei:l aan de belangen van enkelen. Ook al geeft, mén aan een ieder het stemrecht, Prof. mr. P, J. Oud dfPikt de verga-l heid alleen heb aanvaard, omdat de vol- uitgaat, 'r 
voor het economische terrein geldt, dat dan b~ijft toch de toestand bestaan, dat dering, die hem staande. een ovatie strekte noodtoestand der Indische finan- al de socl1 
de ove .. rheid. er i~ om de·vr. ·I.'jhe.id te. h.and. -~zonder bezit ze.lfstan.dighei.d ontbreeld. .bracht. ciën hem onvermijdelijk maakte. gewerkt. 
bayen voor allen. Maar tegelijkertijd Een goede sociale politiek moet daaróm Wat werd nu ,van ,katholieke zijde bij past het; 
Jeldt oo~1 hier, .4at een overheid, geroe- gericht zijn op het opheffen vari deze monde van niemand minder dan Aal- veel meer 
J>en tot handhaving der vrijheid, :~tan onzelfstandigheid. · . · · · · wet ·van deze, strekkiag door de Tweede berse, .de toenmalige voorzitter van de soonlijkhei 
•ei-worden tot een overheid, die vrijheid I Men. kan daarvoor twee soorten mid- Kamer aangenomen gezien. Op het ver" katholieke fractie, tegen deze korting maar kor 
•erdrukt. Vandaar onze doorlopende delen bezigen. Ik zou ze willen onder- zet der in meerderheid rechtse Eerste :1angevoerd? Beriep Aalberse zich op Kamerlid; 
waarsch\l.wing tegen het sociálistische scheiden als de collectieve en. de indivi- Kamer stuitte zij af. Thans zijn de denk- de oud-liberale leer? Neen, hij bracht de ging, ·van· 
11treven, dat naar onze, overtuiging moet duele middelen. beelden van rechts_ en links zo zeer naar HAiligc Schrift in het geding, die lc•~rt, lach). 
uitlopen 'op een totalitarisme op econo- Daarbij ligt bevorà.ering van de indi- elkander toegegr?eid, dat een ouderdoms- dat de rechtvaardigheid is de grondslag 
misch gebied, dat voor de vrijheid even viduele mlddelen hel meest in de. lijn ":'et, .~P de basis van een . "bodempen- van de Staat en hij was vast overtuigd 
gevaarlijk is als ·een geestelijk. totalitaris- van ons beginsel. Omdat individuele be" swen • voor allen kon worden opgetrok- voor zijn opvatting steun te vinden in 
m~ .. Wie wijst ons hier. het juiste midden? z~~svo:ming persoonlijke verantwoorde~ ken. I de leer van de grote katholieke theoloog 

Als ik een bijdrage ga geven tot de iiJk_heid schept en daarmede de ontwik- Waardering voor het werk\ Thomas van Aquino. Thomas van A,qui- Het ÏB' 
beantwoording van deze vraag, dan kom kelmg van .zelf~tandige. kraèht bevor~ S .h ·H no, propagandist voor de oud-liberale streven n 
ik vanzelf terug tot mijn uitgangspunt, d~:t. Maar dlt Wil all~rmmst. zeggen, dat van uur 0 '!leer! (Applaus.) . bij de S04I 
dat er . is een onveranderlijk beginsel, WIJ daarom de collectieve . middelen zon- Bij de behandeling van deze wet in IJhie mag. 
doch dl!-t zijn toepassing wisselt met de dert mde~r verwerpen. Daarvoor zijn wij de Tweede Kamer heb ik gaarne uit-' lisroe bie 
yoortschrijdende ontwikkeling der maat- e: e Iep .. van overtuigd, dat het betere De heer Romme durfde niet vast aan·J 
schappelijke verhoudingen. · met de VIJand van het goede mag zijn. drukking gegeven aan mijn waardering 1 

I 
v t t d voor het werk van de socialistische mi- Het zou daarom wijzer zijn geweest, e:-uw ge~ 

Wie dit .in het oog vat, zal gewaar wor- o~rop. s aa voor ons, at de zelf- nister Suurho:tf. Hij heeft het ogenblik indien de heer Romroe de oud-liberale mt de eell 
!.:~~eqd~te'n.etri·e ini·s.hetD. alit'beoranlziesmeg· egeeestne.ll'J!kne- ~~.h~~~-gi~e~o:t00~0~.J:n. 1.~~~~rg:;d,m~~ voor een pacificatie op het terrein van leer er maar buitën had gelaten en l'.ich jlidmaatsd 

I 
de ouderdomsvoorzi'eni'ng g gr n erto.e bepaald had u. it te spre. ken, dat te. gen he~ 

voorvaderen, di'e opkwamen tegen het dit. met langs _de .md .. Ivi. duele weg, da. n e epe • zo-~ls veerti'g J'aar geleden C rt n d hiJ'. en zi'J'n vri'enden alleen ui't de weg wmd afk.c 
stelsel van overheidsbemoeii der acht- moet de collectieve biJ gebrek aan beter ~ . · . o va er . .. 
•• d · ng . worden aanvaa.rd Daarom hebben tal Lmden het ogenblik greep voor een pa-~ gmgen voor het onaannemei!Jk, dat mi- schaffen· 
.. en e eeuw even consequent waren als . · - 'f' t· h t t . · d · t s h ff h d 't k landarbeic · loze sociale maatregelen van collectieve Cl ~~a Ie op e en em van e school- n•s er .~u~ o . a Ul gespro en. 

aard op onze instemming kunnen reke- striJd. Daarom was de dag van 23 maart . Da~. h.IJ dit met heeft aangedurfd: kan Aldus·c 
Mevr. m1·. J. M, Stoffels-v. Haaften.. nen. Onze steun, nog maar enkele wekenl1956, waarop de Tweede Kamer met 

1 

1k miJ mtussen ook. wel weer be~~Ijpen, lier gron~ 
in gesprek met ir. L. G. Oldenban- geleden aan de· totstandkoming van een i slechts· .twee stemmen tegen het wets- 1 ~ant het was met dit onaanne~ehJk een gen het 8 

ning, lid van het Hoofdbestuur. algemene ouderdomsverzèkering i-;,. ontwerp aanvaardde, een grote dag. l mterst zwakke zaak. De katholleken wa- weet ook 
' Nochtans trad bij de behandeling van ren reeds op de vlucht geslagen, voordat hun doctl 

het ontwerp op één punt duidelijk het de houding van de minister in alle dui- zij zelfs t 
verschil aan de dag, dat ik dat tussen delljkheid was gebleken. Zij maakten 't f'titwit VI 
de · coUectivistjsc~ .en d.e . individuele ! d~ regeri11g op deze wijze al heel gemak-

1 
het verla 

zienswijze zou willen noemen: Gij 'állen i kelijk. Evenmin als onze· fractie z.ijn de zou lmnn 
weet, waarom het ging. 1 anti-revolutionairen· voor dit onaanne- Uit ditz 

Het betrof de handhaving van de ver- ' meiijk uit de weg gegaan. voort, da1 
kr,egen rechten. Wij meenden, dat aan I Zij hebben, op een enkele uitzondering stonds vl 
een wet, die uitgaat van het beginsel, i na. hetzelfde standpunt ingenomen als gedaohte1 
dat aan allen, welke ook hun andere in-I! wi.i, terwijl het de aandacht trok, dat bij van de Jl 
komsten mogen zijn, een gelijk bodem- de beslissende stemmingen de kleinste handel 0 
pensioen moet worden toegekend, niet I helft der christelijk-historische fractie lijkbeid t 
een bepaling mocht. worden verbonden,, ontbrak. Als zo dikwijls maakten echter deelbezit 
die voor een deel der bevolking toch ook ditmaal de socialisten en de katho- werkzaa11 
een korting op die andere inkomsten llieken in feite de dienst uit. Maar in het Hier U 

1

: ging toepassen. Wij zagen hier een meten. land zijn er duizenden en duizenden, die socialism 
met twee maten. ] maar liever hadden gezle!l, dat zij zich 

I Deze tweeërlei maatstaf .bestond hier- : badden aangesloten bij de aanhangers conservati 
in, dat. de minister voor de trekkers uit I der oud-liberale leer. (Applaus.) dit geen.' 
bepaalde pensioenfondsen de beslissing I Het valt ook in ander opzicht met dte gaat, ver 

conserval der collectiviteit wilde laten prevaleren 1 oud-liberale leer nog wel mede. WiJ me. Het 
boven het individuele recht. Wij hebben I hebben in de achter ons liggend~ jaren 
ons daartegen met hand en tand verzet , twee gouden jubilea kunnen vieren, dat het liben 
en wij blijven het betreuren, dat wij j van de Woningwet en dat van de Kin- zetten, al 
deze strijd verloren h~bben, omdat er 

1 

derwetten. Beide malen werd gewezen ·doordat I 
daardoor een vlek 1s gekomen op op het nieuwe tijdperk, dat met deze het sociS: 
het kleed van deze ouderdomswet. (Ap-, wetten werd ingeluid. Met de Woning- Kraohten 
plaus). wet op het terrein van de volkshuisves- lisatie all 

Voor deze loop van zaken dragen de ting, met de Kinderwetten op dat van latere ja 
katholieken en de socialisten de schuld.! de kinderbescherming. van de \'1 
Vooral van de eersten verbaast mij dit. Welnu, beide wetten zijn afkomstig I overgescl. 
In het werkprogramma 1956 van de K.V. van liberale bewindslieden uit het Ka- van vom! 



ALLES BEGINSELSTRIJD ! 
; Mi- Als voorts op het een oi andere ter- Dualisme van regerin91 
~heid rein de zaak is vastgelopen. komt men 

deze 
nooit op de gedac'hte om eens te ond-er- en parlement i 
zoeken, of de ovellheid zich niet te veel Voor de controle op het regeringsbe-

~ l con- met die zaak heeft bemoeid en het ge- leid is deze verandering van grote be-
tuden neesmiddel welliclht kan. worden gevon. tekenis gebleken. Ons regeringsstelsel! 
thou- den in een verr.,irrdering van dirigisme. behoort te berusten op een dualisme 
zigde Steeds weer is de conclusie, dat er nog van Regering en Parlement. De Rege-
. die niet genoeg gedirigeerd wordt. Het pro- ring bepaalt daarbij ze~:!'standig haar, 

bleem van de woningnood is daarvan bele·id en het Parlement steunt of ver-~ 
over- een der meest sprekende bewijzen. (In- werpt het. In het klassieke parlemen
rdige stemming). Het schijnt bezwaarlijk voor taire systeem zoals Engeland het nog i 
daar- t·egenspraak vatbaar, dat hier het re- kent en zoals wij het voor de invoering 1 

en in geringsbeleid een volkomen mislukking der evenredige vertegenwoordiging tot 
! van is gebleken. Hier heeft men bepaald te op zekere hoogte ook gekend hebben, 
laken veel willen regelen. Dergelijk dirigisme had zich intussen een zekere eenheid 
~ ge- is niet progressief; het is een vijand ~tntwikkeld tussen . Regering en rege-I 
haar van de vooruitgang. Progrilssief beleid ringsmeeroerhei:d. De scheidingslijn liep : 

:uilen vo,rdert hier, dat men, de fout van een niet meer zozeer tussen Regering en 
ette.n, te veel aan overheidsleiding erkennend, Parlement dan wel tussen de Regering ' 
~n h !St . het ein•delijk eens gaat beproeven met en haar meerderheid aan de ene en de 
~a ~- een vermeerdering der vriJheid ( Ap- oppositie aan de andere kant. 

a plaus). De contröle werd aldus 1n hoofdzaak 
Wij geven er ons intussen terdege de taak der oppositie. En omdat altijd 

rekenschap van, dat het bij de in ons het gevaar dreigde, dat de oppositie bij 
land bestaande politieke verhoudingen de volgende verkiezing meerderheid zou 
niet zo heel gemakkeiijk zal zijn de ban worden, was het zaak op haar bezwaren 
te breken. Daarmede kom ik tot het terdege te letten. 

~ang, 

gwet 
par-

1 ter 
ning
gang derde punt, dat de positie van een poli- Onder de tegenwoordige verhoudin-
gele- tieke partij bepaalt: de mogelijkheden, gen bestaat voor de oppositie dit uit-
bur- die worden bepaald door de partUver- zicht niet meer. Onze regeringsm eer- Ir. B. C. van Balen-Walter, lid van Krijgt de laatste het an\IJt van 

ijzen, houdingen. Bij ons brengen die met zich, derheden zijn ongekend groot. Het in het Dag. Bestuur, in gesprek met de Minister-President, dan moet er voor 
rheid dat de Regering voor haar beleid steeds 1952 gevormde Kabinet steunde op 81 voorzitter van de Cent1·ale Leeuwar- de K.V.P. een extra ministersplaats 

wo- zal zijn aangewezen op een meerder- van de 100 leden der Tweede Kamer. aen, de heer B. C. Algra. wd or
1
den gevonden (gelach). Om dit 

\.!dus heid, die gevormd wordt door meer dan Wa11-r men de communisten rusti!J bui- oe te bereiken moeten desnoods al-
n de één partij. ten· de rekening kan· laten, we~ de Ierlei nieuwe posten worden gecreëerd. 
mede Dit verschijnsel is allerminst van de eigenlijke oppositie door de VV.D~-frac·- plicht de regering te controleren. Het Zo verheugen wij ons thans in een 
·ings- laatste tijd, Het deed zich ook reeds tie gevormd. moet leren begrijpen, dat er op dit punt minister van Maatschappelijk Werk, een 
~ de voor in de jaren vóór de invoering van De taak van die oppositie is zeer ver- geen verschil tussen regeringspartijen minister voor de Publiekrechtelijke Be-

ge- d d rt rd' · H zwaard doordat de hoofdliJ'nen van het en oppositie mag zijn. drijfsorganisatie en een tweede bewinds-
e evenre ige ve egenwoo Igmg. et · Ik mag deze dinaen zeggen omdat man aan Buitenlandse Zaken. Kan 

grote verschil met die oude. tiJ'd is ech- regeringsbeleid reeds in gesprekken in oe • en in · k de V.V.D.-fractie ook in de vorige par- iemand met de hand <>p het hart vol-
afge- ter, dat onze politieke partijen zich toen dl ed bmnen ame~ zijn t:'.astgelegl d. Dhe lemantaire periode, toen zij re gerings- houden, dat dit alles noodzakelijk is? 
)arti- in grote trekken in twee groepen had- e en der regermgspar lJe? voe en zie partij was, volgens dit beginsel heeft Dat de katholieken en de socialisten 
~g is den verenigd. _Daardoor stonden rechter. ,bij het openbaar debat met meer vrij. gehandeld. (instemming). aldus de buit verdelen, kan ik nog be
,vver- zijde en linkerzijde tegenover elkaar bij Menige gedachte wijzen zij af, niet óm- Onze partners in de regelingsmeerder- grijpen. Zij zijn nu eenmaal in dezen 
n tot de stembus. dat zij het er op zichzelf niet mede eens heid vonden ons toen lástig. Dit' is naar de grote rivalen. Maar dat de anti-

zijn, doch orrlià.t- de gemaakte afspráak mijn stellige overtuiging de hoofdreden revolutionairen en de christelijk-histo- · 
over- Voorts leidde het toen geldende meer- het niet anders gedoogt. geweest, waarom men ons in 1952 stelsel- rischen niet wijzer zijn geweest en 
ld al- derheidsstelsel er als regel toe, dat na Heel duidelijk trad dit verleden jaar. matig buiten de kabinetsformatie heeft daaraan hun goedkeuring hebben ge-
'e op- een' verkiezing de rollen van me(~rder- aan de dag bij het belastingdebat. Men gehouden. hecht, vervult mij nog steeds ,.,.,. · -,",._ 
tdoen hei-d en mihderheid werden: Verwisseld. kan er zich van· verzekerd houden, ·dat . • · · . · bazing. . . . 
voor- Daardoor losten rechtse en linkse kabi- de meerderheid van de Kamer de be- Kabinetsformateurs: I Dit systeem heeft nog een amL~· on-· 
lstend net~en el.kaar vrij regelmatig af. Dè be- lastîngdrtik . vóÖr de ongehuwden te politieke makéloarS gewenljt ~evolg. Een aldus samenge- . 
ginsel grippen regeringsmeerderheid en .pppo- ·zwaar vindt. Maár als onzë vriend· Van· · steld Kabmet wordt een zo kunstma, 
is het si tie hadde daardoor een andere Z'in, L~euwen een ame:a.dement v<>?rstelt om . Met. onze k.abinetsformatie~ is het ook tig gebouw, · dat ,J\leri er ge~n. steen: 
1 

er- . n . .. . j dte druk te verlagen wordt dlt afgewe-. m ander. opzicht tegenwoordig. maar· een uit kan losmaken, of het dreigt. in el-. 
:t ~0 dan· t.~gen.wo.ordlg ... De oppositie h~d e~n zen1. omdat het_ ~-b óvereens.temt cmet. wonderlijk geva~. De zelfsta~dige .~abi- kander te valle.n. Daárdoor kan de: 
IStisc~ I r~el1Jk mtz~cht biJ een vo~gende verkie-

1 

wat ·men binnenskamers met de Rege- netsformateur, !!Ie, ~et oo.~ op de. uitslag Kamer de verantwoordelijkheid van 
!stand zmg r~g~nngsmeerderheld te wo~~en. ring is overeengekomen. . : van de ste!?bus gericht, ZIJn I?rogram op- een individuele minister niet meer vol-
r, (Ge·j ~!!. bes}Jssmg daaromtrent la.g biJ de I Wij hebben het. toen noodzakelijk ge, stelt .en _ZIJD ,medew .. erk.ers mtzoek,t, be" doende laten wegen. Iedere minister~". 

k1ezers. oordeeld. door èen demonstratieve daad hoort tot ht;t verleden. .. . . crisis dreigt aanstonds tot een ka bi-

l
• De evenredige verteg-enwoordiging d aandacht r .t . vestigen hoe wei- . Onze. kabmet~formateurs ZIJn tot .P?ll- netscrisis uit te groeien: In elk Kabi-ISme . . ~ . e .. op e ' . . heke makelaars geworden. De !e1dmg net komt wel eens e'en minister voor,' 

heeft dit veranderd. De grote verschm- ~:ug op deze w~~ze van de parlement~~;Ire van de ·door hen in elkaar gezêtte kabi- die minder voor· zijn taak is berekend 
vingen bij de. ster..1bus uit de tijd van het mvloed over~llJft, door de vergadenng netten iaten zij· aan een ander over. Van of in wiens beleid de Kamer niet ten'. 

t het meerderheidsstelsel kent zij niJt. De der Kamer mt p~test te verla:ten:. Paar. vier kabinetten is de heer Drees thans volle vertrouwen stelt. De regerings- · 

1
nning veranderingen blijven altiJd beperkt tot . mede he'Qben .. WIJ tevens dmà~hJk ge- premier geweest. Niet . één van . die vier meerderheid zal er echt~r wei op pas
ympa- . enkele zetels. Een beslissing tussen re-l maa~t, wat biJ de · t~~enwtoor~Ige ver- heeft hij zelf gevormd (applaus). sen heni het vertrouwen op te zeggen. ' 
socia- . rd h 'd T · rdt houdmgen de belangriJke aak der op- Er blijft op deze wijze noch van een Voor zwakke bewindslieden - en het 
!t het germgsm~e er ~1 en opposi.le wo positie blijft. Die taak is, dat zij heeft zelfstandig regeringsbeleid noch van een Kabinet is daarvan zeker niet vri:j 

van de. k:Iezers ni~t. meer geviaa~. De te fungeren als het geweten van het zelfstandige invloed van het parlement is zo'n toestand een dorado !gelach en 
1·halve vraag, Wie de regermgsmeerderheld zul- parlement (Applaus). De meerderheid veel over. Herinner U nog eens de won- applaus). 
ik mij !en vormen blijft overgelaten aan het heeft dat geweten toen maar een hin- derliJ'.ke kabinetscrisis van het vorige 
4mer- . verzet overleg dat de politieke groepen eerst derlijk ding gevonden. Zij zat .evenals jaar. De regering komt met een huur- Wensen bii a.s. 

Kabinetsformatie', lal be- na de stembUs gaan openen. Daardoor de regering met stomheid geslagen. ontwerp, dat in de letterlijke zin van het 
~t. ver- is de invloed der kiezers op de rege- (Hilariteit). w?ord door de ~ehele Kamer .:vordt af- . 
je aan rlngsformatie zeer verminderd. Zij Voor ieder, die nog hecht aan de in- gekeurd. Toch IS de. rechterzlJ?e ond~r j Wat zouden nu met ·bctrcl;Jün:; 'cot. 

dt . bep I . e vloed ·van de volksvertegenwoordiging de c;l.ruk van de kabmetskwestie bereid de aanstaande Kabinetsformatie mtm. 
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wor met mee~: aa ~ ln een_ op n- op het te voeren regeringsbeleid moet het te slikken .. Alleen doordat de socia- wensen zijn? Ik wens de aanstaanZie · 
bare stembusstrud, doch 1P het bm~ens- het duidel\ik zijn, dat in de bestaande listen voet biJ. stuk houden en een enke- formateur in de eerste plaats zdf
kamers gevoerde overleg der partiJen. toestand verandering behoort te ko- Ie .dissident ter rechte~zijd,e eveneens standigheid toe. HiJ zoeke het zwaar

Overzicht van de perstafels. 
men. Het parlement moet zich als ge- wmgert het .hoofd te bmg~n, wordt het tepunt der formP.tie bovenal in zijn
heel weer bewust worden van zij;n met een kleine meerderhe.Id verworp~n. eigen inzicht. Hij late. zich niet de 

Onder goede parlemênta1re verhoudm- speelbal maken van de fracties waar
'{.en zou 't na deze beslissing ~~herroepe- op hij zijn Kabinet ·het liefst z~u zien 
lljk gj!daan hebben moeten ZIJD geweest steunen 
met het.' kabinet. Ik heb echter· aan- Het program van het Kabinet zij het 
stonds voorspeld, dat ~et zo met zou lo-, 'Jrogram van hem en zijn medewerkers. 

. pen. Nog voor .de beshssmg ~evallen _was I Bij het opstellen V[•.n dat program 
heb 1k gezegd. Maakt U n.et onge:ust, moeten twee dingen in het centrum 
d.e ~eren komen straks allen terug (hila- van zijn aandacht staa'1. Het moet een 
nte!t): Ik begreep best, dat men wel oulossing bieden voor de vraagstuk
v.:eer m conclave zou gaan en. dat daa~- ken, die in deze tijd om een oplossing 

1 

Uit .~et een of ander co~nprom1s te vom.- vragen, E'n het moet rekening houden 
; schiJn zou komen. Zo gmg het ook. For- met de samenstelling van de Kamer .. 
~ mateur Burge~ slaagde erm de gebroken P.::en formateur die dit laatste zou ver-
, pot weer te llJmen. Maar zelf een oplos- . ' · · k 1 · · h t h bl t k zmmen. z.ou geen erns•;:g wer everen. 

smg van e uurpro eem c . zoe ~n, Raadpleging van de leiders der Ka
daaraan ~aagde de regenng Zich. met merfracties is daarom onmisbaar. 

'lmeer ... kZo IS er fpkhdettstuk van ::l!t be- :Maar er is een groot. verschil tussen 
: angnJ e vraags ·u ' a zo nauw samen· f-. na ovPrlE'<Y en formeren in 
I hangt met het probleem van de woning- _o:mPren . ·,. '" 
· nood _ niet ten onrechte als volksvij- ?VE'rleF pit laats':? moet de formateur 

and nunr-1e•· <'én ·,angeduid - \'Olko- iK'paa 1Je>IJk vet'mlJden. 
~ men stilst,;nd. - ' I De taak van de a:-:.n~;ta::mde formatem· 
' Bij dit alles komt dat onze kabinetten ::ou zeker heel wat wo~·den vergemakk.e

op deze wijze w~rden . tot de meest lli~l<t, indien zich reeds voor de .verlue
kunstmatige getimmerten. De partijen, zmgsda.g een bepaalde samenwerkmg van 
die bij de formatie worden betrokken, partiJen zou a11nko -d:g~n. Daarvan, ;<e
kijken elkander angstvallig op de vin- t~n wij f"cht~r onder het. teg~nwoorr·Ii(e 
gers, opdat toch vooral niemand meer kiesstelsel ':Iets meer. Uit ~lt oogpun; 
zal krijgen dan mt•n meent dat hem toe-. hesehouwd :s de tegenwoordige toestamt 
komt. '>epaald parado'Caal te noemen. 

l 
Vooral de K.V.P. en de P.v.d.A. zijn! 

daarin meesters. (Zie vervolg op pag. 8) 



\'RIJHEID EN DEJ.\JOCRATIE 

(Vervolg van pag. 7) 

Men mag zonder overdrijving zeggen, 
dat onze na-oorlogs kabinetten in hoofd
zaak hebben gesteund op de samenwer
king tussen de Partij van de Arbeid en 
de Katholieke Volkspartij. Men zou dus 
mogen verwachten, dat de verhouding• 
tussen ·deze twee politieke grootmachten 
zich bij de verkiezingen zou kenmerken 
door de uiterste vriendscilappelijkheid 
(Gelaèh). 

De werkelijkheid zal echter .volkomen 
anders zijn. Gij kunt er gerust op reke
nen, dat geen twee partijen elkander bij 
de stembus meer in de haren zullen zit. 
ten dan deze twee. De heer Burger heeft 
op 1ïet verkiezingaeongres van de P.v.d.A. 
reeds aangekondigd, dat de strijd zal 
gaan tussen Drees en Romme. Het was 
een weinig· gelukkige uitlating! ~r zou 
immers uit moeten worden afgeleid, dat 
de heer Burger het uitgesloten acht, dat 
de samenwerking varr zijn partij met die 
van de heer Romme na de verkiezingen 
zal worden voortgezet. Is er iemand ech
ter, die gelooft, dat het in de bedoeling 
van de heer Burger heeft geleeen de 
schepen van deze samenwerking aldus 
achter zich te verbranden? (Gelach). 

Men mocht zich intussen zowel van de 
zijde van de P.v.d.A. als van die van de 
K.V.P; wel eens afvragen, wat de ge
wone .kiezer denken moet van partijen, 
die elkander vóór de stembus de meest 
grievende verwijten naar het hoofd slin
geren en die na de verkiezingen brot
derlijk samen achter de regeringstafel 
gaan zitten. (Hilariteit.) 

Voelt· men niet, hoezeer men op deze 
wijze het aanzien van Regering en Par
lement ondermijnt? Hoe, daardoor de 
politiek bij duizenden in den lande een 
slechte naam krijgt? Wanneer ik deze 
öpmerking maak, dan richt zij zich ge
lijkelijk tegen katholieken en socalisten. 

Wat hun strijdmethoden betreft geven 
· deze twee partijen elkander niets toe. 
Juist dezer dagen heeft de voorzitter van 
de K.V.P .. in een open brief aan de heer 
Drees.zich bitter beklaagd over een ver
kiezingsbiljet van de P.v.d.A. Is de-ze 
voorzitter, de heer Van Doorn, het biljet 
vergeten, dat zijn hoofdbestuur verleden 
jaar tegen de P.v.d.A. heeft gericht? Hier 
kan men met recht zeggen, dat de pot 
de ketel heeft verweten, dat hV zwart 
ziet! (Gelach en applaus). 

De mantel van Burger 
Ook. tegen onz~ partij en in het bijzon

der tegen mij is de heer Burger weinig 
vtiendelijk geweest. Wij waren de partij 
'Van de anti-belastingbetalers, de een
manswagen ·van Oud en Oud behoefde 
van Poujade niets meer te -leren (Ge
lach). Voor de laatste uitval heeft de 
socialistische pers zich blijkbaar ge
schaamd. Zij heeft haar althans in haar 
verBlagen niet opgenomen en zij heeft 
eYenmin geschreven, dat die uitlating de 
heer Burger ten onrechte in de mond was 
gelegd. 

Zal ik nu op dit alles even onvriende
lijk gaan antwoorden ? Ik denk er niet 
over. Daarvoor heb ik te veel oog voor 
de moeilijkheld van de positie van de 
heer Burger (Gelach en applaus). Ik ben 
ervan overtuigd, dat hij het voorzitter
sehap van de Kam·erfractie yan zijn par
tij niet heeft gezocht. Het is uitsluitend 
de loop der omstandigheden geweest, die 
de profetenmantel, eenmaal door Troel
atra gedragen, heeft doen neerkomen om 
de schouders van de heer Burger (Hilari
teit). Hij kan het niet helpen, dat die 
mantel hem veel te groot is, zodat hij 
telkens weer struikelt over de slippen 
(Gelach). Ook hier geldt, dat alles be
grijpen is alles vergeven ! 

Gij moet daarbij ook nog bedenken, 
dat het voor de heer J;lur~er een weinig 
opwekkend vooruitzicht ~nioet. zijn deze 
verkiezing In te gaan. Er heerst in de 
P.v.d.A. allerminst het gevoel, dat men 
wederom als in 1952 ter overwinning 
trekt. Dit is al heel duidelijk gebleken uit, 
de redevoering van de heer Drees op de 
bijeenkomst, waarin de partij haar tien
jarig bestaan herdacht. 

De moed, dat men wederom van alle 
partijen het grootste aantal stemmen zal 
verwerven, heeft men blijkbaar opgege
ven. Mij verwondert dit niet. Er is in 
de afgelopen jaren een zeer lelijk aspect 
van de doorbraak, zoals de P.v.d.A. die 
verstaat, aan de dag getreden. Men is het 
in de Tweede Kamerfractie der partij, 
ter wille van de aanhang in katholieke 
en protestants-christelijke kring met de 
geestelijke vrijheid op een akkoord gaan 
gooien. 

Herinner u nog maar eens het crema
tie-debat ! Dat debat heeft onder talloze 
kiezers, die de partij niet ongezind wa
ren, een hevige verontrusting gewekt. Zij 
zijn er ten diepste door geschokt, dat 
men in de Tweede Kamer de strijd voor 
de geestelijke vrijheid uitsluitend aan de 
V.V.D. heeft overgelaten. 

De afgevaardigde vän· het Liberaal 
Vlaams Verbond, de heer Fr. Groot
jans, spreekt de Ledenvergadering toe. 

Dit verklaart mede, waarom de hel!r 
Burger tegenover ons zo onvriendelijk 
was. Een mens is nu eenmaal spoedig ge
neigd· zijn eigen fouten op een ander te 
wreken. De katholieke bondgenoten van 
de socialisten zien deze strijd tussen de 
P.v.d.A. en de V.V.D. met leedvermaak. 
Want zó wonderlijk zijn onze politieke 
verhoudingen, dat elk der twee grootste 
regeringspartijen de oppositiq.nele V.V.D. 
liever ziet winnen dan de bondgenoot 
(Gelach en applaus). 

De K.V.P. is over de schrik van 1952 
heen. Zij heeft goed vertrouwen weer het 
hoogste stemmental te zullen halen, mede 
doordat de partij van de heer Welter op
nieuw in haar ,midden is opgenomen. 

Toch zal de leiding der K.V.P. over 
dit succes geen onvermengde vreugde 
kunnen hebben. Het is immers veel ·meer 
áan de invloed van het kerkelijk dan aan 
die van het politiek gezag te danken, dat 
dit resultaat is bereikt. Gelijk het woord 
van het kerkelijk gezag stellig ook menig 
kiezer zal weerhouden om zijn stem op 
een andere partij dan de K.V.P. uit te 
brengen. Dit is een kant van .de zaak, 
waarover wij als liberalen zeker geen 
reden hebben ons te verheugen. 

Wij hebben krachtens ons beginsel 
overwegend bezwaar tegen dergelijke in
menging van het kerkelijk gezag in de 

politieke strijd. Wij hebben daarvan, ook 
al was het mandement der bisschoppen 
veel meer tegen de socialisten dan tegen 
ons gericht, onomwonden in de Tweede 
Kamer laten blijkett.. Dat anti-revollu
tionairen en ehristelijk-historischen zich 
daarbij niet naast ons hebben gesteld, 
heeft ons met teleurstelling vervuld. Een 
teleurstelling, die gelukkig ook in hun 
eigen kring bleek te worden gedeeld. 

Verkiezingsstriid zii vóór 
alles beginselstriid! 

Ten slotte nog dit: wanneer gij mij nu 
vraagt op welk plan ik zou wensen, dilt 
wij onze verkiezingsstrijd zullen gaan 
voeren, dan is mijn antwoord: maakt er 
vóór alles een beginselstrijd van! Wij 
moeten steunen op onze eigen kracht. 
Steun van buiten hebben wij niet. Ons 
schraagt noch een kerkelijk gezag noch 
enige andere machtsorganisatie. Schijn
baar is dit onze zwakheid, in werkelijk
heid is het onze sterktel 

Wij gronden onze aanspraken op de 
gunst der kiezers op het beste, waarop 
men ze gronden kan, op onze beginselen 
en op het werk onzer Kamerfractie ge
durende de vier jaren, die achter ons lig
gen. Wij hebben in die tijd niet naar links 
en niet naar rechts gezien. Wij zijn onze 
eigen weg gegaan. Wij hebben de rege
ring gesteund waar het kon en haar be
streden, waar het moest. 

Voor ons heeft het geen verschil ge
maakt of wij regeringspartij waren of 
oppositie. Dit zal, welk kabinet ook na 
de verkiezingen zal optreden, onze ge
dragslijn blijven. Wij hebben met ons ne
gental, ook al is de regeringsmeerder-
heid daarvan precies het kwadraat, over 

.. onze invloed niet te klagen. Zij, die in 
1952 gemeend mogen ·hebben, met ons 
buiten · de regeringsdeur te houden, ons 

' vleugellam te maken, zullen thans wel 
inzien, hoezeer zij zich daarin hebben 
vergist. (Applaus). 

Maar in de . verkiezingsstrijd moeten 
wij de beginselen voorop zetten. Die blij
ven onder alle omstandigheden het be
langrijkste. Daarbij is het ons een reden 
van bijzondere vreugde, dat die begin
selen een toenemende aantrekkings- ~ 

kracht blijken te oeten~~ op de jeugd. 
Als men, zoal!! ilt, tot de .ouderen is 

gaan behoren; ç(an gevoelt men steeds 
meer de behoefte aan de medewerking 
van het jongere geslacht. De betekenis 
daarvan besef ik te meer, omdat ik dè · 
tijd, toen ik zelf. ~qg jong was, niet heb 
vergeten. Zelf hfb ik, mijn eerste schre
den op Qet politieke pad gezet in een 
organisat~e van vrijzinnige iongerent' 
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Daar heb ik geleerd de beginselen te 
waarderen, waaraan ik getracht heb 
steeds trouw te blijven. Veel lotswisse
ling van partij-organisatie heb ik mee
gemaakt. 

Ik heb vrijzinnig· Nederland zien uit
eengaan in verschillend partijverband; ik 
heb het ook bij onderscheidene gelegen
heden naar hernieuwing van samenwer
king zien streven. De oprichting van on
ze V.V.D. in januari 1948 heeft mij met 
grote vreugde vervuld. Ik had het vaste 
vertrouwen, dat zij aan het liberalisme 
in Nederland een nieuwe impals zou ge
ven. 

Thans wer_ken wij al weer acht jaren in 
't nieuwe verband samen. Tweemaal heb
ben wij reeds te samen een verkiezinga
strijd gestreden. Beide keren boekten wij 
een verheugende vooruitgang. Thans 
staat een derde stembusstrijd voor de 
deur. 

Spannen wij allen onze uiterste kracht 
in, opdat hij opnieuw zal leiden tot ver
sterking van het aantal lèden, die in de 
Tweede Kamer op de bres zullen staan 
voor onze beginselen, voor de rechten 
van allen, voor een ware vrijheld en een 
ware democratie! (Ovationeel applaus). 

Veel belangstelling bestond er voor 
het Algemeen Handelsblad, waarin de 

'6pemn!ist"edt·f14•o Prof. mr. P. J. (bul 
was opgenomen. Na de koffiepat_tze 
:van zaterdagmiddag vonden de afge

vaardigden deze courant op hun 
stoelen. 

Prof. Oud herdacht mr. 

A lgernene Vergadering 
J. Ru tg ers .op 

van de Partij 

de 

Onze PartijYOorzitter sprak, nadat allea 

zich yan bun zetels hadden verheven, als 

'Volgt: 

Wij willen ons thans voor enkele 
ogenblikken . van onze zetels 'Verheffen 
om, alvorens met onze werkzaamheden 
aan te vangen, de nagedachtenis te 
herdenken van hem, die van de op
richting van: onze partij af haar se
cretaris is geweest. Het heengaan van 
de heer Rutgers heeft ons allen diep 
getroffen. Reeds op onze alg. verg. 
van het vorige jaar was het voor ons 
een grote teleurstelling, dat hij niet in 
ons midden kon zijn. Hij had toen kort 
tevoren de functie van secretaris ne
dergelegd en Wij hadden: hem op die 
vergadering zo gaarne een afscheid 
bereid, dat recht zou doen wedervaren 
aan de bekwaamheid, de ijver en de 
toewijding, waarmede hij gedurende 
zovele jaren de liberale zaak heeft ge
diend. 

Nochtans mochten wij toen nog de 
hoop koesteren, dat slechts van een 
uitstel en niet van een afstel sprake 
zou behoeven te zijn, Zijn toestand 
was wel ernstig, doch vooruitzicht op 
herstel Was niet uitgesloten. In de zo
mermaanden van het vorig jaar zag 
het er zelfs zo hoopvol uit, dat ik hem 
kon spreken over de- plannen, die het 
hoofdbestuur met betrekking tot een 
afscheidsplechtigheid ter geleg·enheid 
van deze alg. verg. durfde te koeste
ren. Aan het einde van het jaar kwam 
plotseling een zo ongunstige ommekeer 
in zijn toestand, dat in enkele dagen 
het einde kwam. In December brach
ten wij hem naar zijn laatste rust-

plaats, op de begra&fplaats Wester
veld. 

Rutgers heeft de. lib. beginselen in 
verschillende betrekkingen trouw ge
diend. Nadat hij gedurende enige jaren 
in wat toen nog Ned. Indië heette de 
praktijk van het recht had beoefend, 
kwam hij naar Amsterdam en nam 
daar spoedig een belangrijke plaat!! in 
op het terrein v. d. gemeentepolitiek. 
Als raadslid en wethouder heeft hij de 
hoofdstad gediend. In 1930 verlegde hij 
zijn werkzaamheid naar de residentie. 
De toenmalige Liberale Staatspartij, 
de Vrijheidsbond had hem verkozen tot 
de leider van haar secretariaat. 

Het ie voor u Wfi!l overbodig, dat ik 
u op de bëtekeniil~· van deze functie 
uitvoerig wijs. Zij is in de loop der 
jaren steeds belangrijker geworden. De 
hecht georganiseerde politieke partij 
dateert van ten hoogste 40 jaar gele
den. Haar opkomst hing samen met 
de invoering der · ~.venredige vertegen
woordiging. Daardoor kwam een einde 
aan het systeem der afzonderlijke 
districtl!candidaturen en moest het ge
hele partijapparaat 'Veel meer centraal 
worden geleid. Rutgers was van het 
nieuwe verkiezingsstelsel geen voor
stander. Hij betwijfelde of de grond
wetgever van 1917 er verstandig aan 
had gedaan het oude districtenstelsel 
prijs te geven. Dit heeft hem aller
minst belet om van het nieuwe stelsel 
te maken wat er 'Van te maken was. 
Hij heeft de partij voortreffelijk g~r
ganiseerd en het zo onmisbare contact 
met de over het gehele land verspreide 
afdelingen nauwgezet bewaard .. 

Nadat ~ gedurende 10 jaren aldus 

werkzaam was geweest, overvlei OtW 

de Duitse bezetter. Aan het regelma
tige partijwerk kwam toen spoedig een 
einde. De arbeid kon slechts worder& 
voortgezet in ondergronds contact. 
Rutgers -heeft daaraan ook zijn beste 
krachten gegeven. De ge'i>'olgen daar
van ble'i>'en niet uit. Op een kwade dag 
kwamen de Duitsers erachter en OOk 
Rutgers moest zijn vaderlandslievend 
werk" met een langdurige gevangen
schap betalen. Ook hem viel het eon
centratiekamp ten deel. Gelukkig bl~ek 
hij tegen de beproevingen van het n&

tionaal-socialistische kampsysteem be
stand. Na de bevrijding keerde hij ia 
het vaderland terug. 

Daar heeft ~ aanatonda deelgeno
men aan de wederopbouw vu de libe
rale partijorganisatie. Toen in het be
gin van 1946 de Partij van de Vrijheid 
werd opgericht, trad ~. hoe zou het 
anders gekund hebben, als haar secre
taris op. Twee jaar later werd de 
grondslag van de partijorganisatie ver .. 
breed. In jan. 1948 vond zij nieuwe 
vorm in de Volkspartij 'Voor Vrijheid 
en Democra~ie. Nog bijna 7 jaar is hij, 
van deze partij secretaris geweest. 
Daarbij heeft ~ getuige mogen zijn 
van de stijgende bloei van onze orga- · 
nisatie, waartoe zijn voortdurende ao
tiviteit een ruime bijdrage heeft ge
leverd. 

Zo is met Rutgers een man heenge
gaan, aan wie liberaal Nederland veel 
heeft te danken. Dt moge u verzoeken 
aan die gevoelens van dankbáarheid 
uitdrukking te geVen door enige ogen
blikken van eerbiedige stilte in acht 
te nemen. 
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~IIIIIIIIIIJ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..,:; - -= BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
voor de bezoekers van het Middenstands-Congres 

TOEGANGSKAARTEN 

-- GEHEEL GESLOTEN 

DRAAISTROOM MOTOREN - -- -
-- In het belang van een goede organisatie zullen alle bezoekers in 

het bezit moeten zijn van een toegangskaart, welke kosteloos bij 
het congressecretariaat verkrijgbaar is. 

-- oy flrómb~rq Ab 

-
Wij verzoeken U derhalve tijdig het aantal aan te vragen, dat U 
nodig denkt te hebben. Overgebleven kaarten moeten op de con
gresdag bij het secretariaat worden ingeleverd. 

--
--

Fabrieken te Helsinki en Vaasa 
(Finland) 

-- A~ngezien het partijsecretariaat door de voorbereiding van de verkiezings-adie 
reeds overbelast is, behoren alle aanvragen, inlichtingen en correspondentie 
betreffende het Liberale Middenstandscongres u i t s I u i t e n d te worden ge
richt aan het , 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR - ZEIST, TEL. 03404 • 2513 --- --·-= 
= --

CONGRESSECRETARIAAT L.M.C. 
Z.O. Buitensingel 226a 

Tel. 770425 - 's-Gravenhage 

= 

ZES JAAR ~rrRJJD f)M 
VOOR AMBON 

RECHT 

--= --
--
----
·-·----------·---·.--= -·---= 
--·----

PARKEElREGELING 
Aangezien er op werkdagen in de binnenstad een tekort aan par
keerruimte bestaat, is met de politie een speciale regeling voor 
de per auto komende congressisten getroffen. 
Er is een parkeerruimte gereserveerd aan de Nassaukade (aan de 
overzijde van de Singelgracht tegenover .,Bellevue") naast het 
gebouw van de Gemeentetram. 

Toegelaten worden echter alleen degenen, die een kenteken op hun voorruit 
hebben aangebracht in de vorm van een bij het congressecretariaat verkrijgbare 
P a r k e e r s t r o o k. Na het parkeren kan men zich kosteloos door het pontje 
laten overzetten naar de Leidsekade, waar de ingang van de congreszaal is. 

MEN VRAGE DEZE PARKEERSTROKEN TIJDIG AAN! 

KOFFIEMAALTIJD 
Er bestaat gelegenheid deel te nemen aan de gemeenschappelijke 
koffietafel, welke om 13 uur in .,Bellevue" wordt gehouden. De 
prijs is f 3.25 (excl.). Men kon ook een warme lunch volgens dog
kaart bestell~n. In ~et belang van een .vlot verloop is het evenwel 
zeer gewenst, dot men zich tevoren aanmeldt bij bovengenoemd 
secretariaat. 

ATTRACTIE VOOR DE DAMES 
Het behoeft wel geen betoog, dat het ven grote betekenis is dat 
ook de middenstandsvrouwen aanwezig zijn. Zij nemen toch ~eel
al een belangrijk aandeel iin de bedrijfsarbeid en dragen mede de 
zorgen! Tot haar zal mevrouw Sjollema-'s Jacob tijdens het con
gres het. woord richten. Breng daarom Uw echtgenote mee, want 
onze actH! gaat ook haar aan! 

Aan de ciames der bezoekers zal - bij voldoende deelneming - door de Afde
ling Amsterdam van 2 tot 4 uur een rondvaart door de befaamde Amsterdamse 
grachten worden aangeboden! Afvaart voor .,Bellevue". Ook hiervoor dient men 
zich tijdig bij ons secretariaat op te geven. 

RADIO-UITZENDING 

--------

---
----
= --
--· 
= ---

Dank zij een speciale bescttikking van de Radioraad heeft onze : 
partij zendtijd verkregen om FLITSEN VAN HET MIDDENSTANDS
CONGRES te doen uitzenden. Deze uitzending geschiedt op DON-
DERDAG 26 APRIL A.S. VAN 19.30 TOT 20 UUR OVER HIL- : 
VERSUM 11 (298 m.) tussen het A.V.R.O.-programma. : - -;rlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli: 

.Komende Middenstands
forumavonden 

:.11111111111 

--

(!~gezonden) 

Zes jaar zal het op 24 april geleden zijn, 
dat het Zuid-Moluks~ volk zich onafhan
kelijk proclameerde van de toen reeds op 
sterven liggende en spoedig daarna over
leden Republiek van de Verenigde Staten 
van Indonesië. 

Binnen vier maanden na de met veel 
vlagvertoon gevierde geboorte van de 
nieuwe onafhankelijke staat Indonesië 
zag het volk van Ambon reeds, dat in de
ze staat het recht gedoemd was onder te 
gaan. En ondanks de velen, die Ambon 
toen niet geloofden, blijkt nu achteraf, 
dat het goed gezien heeft. 

Velen, gelukkig niet allen. In de nood 
heeft Ambon zijn vrienden leren kennen, 
ook en misschien wel vooral in de VVD; 
want al vinden wij dan mensen met een 
nog levend rechtsgevoel in alle partijén, 
het is toch geenszins overdreven te zeg
gen, dat als partij onze VVD de enige is, 
die nu al zes jaar Ambons strijd met be
langstelling volgt en waar mogelijk de 
aandacht van de regering voor dit pro
bleem vraagt. 

Wanneer het dan al niet prettig is, dat 
Nederland in een buitenlands blad, i.c. 
de Neue Züricher Zeitung van 11 maart 
j.l., over deze zaak een verdiende veeg 
om de oren .krijgt (.,ja die niederländi
sche Regierung pflegte sich aus Gründen 
der politischen Opportunität sogar wie
derholt zu weigern, die Republik der 
Südmolukken überhaupt anzuerkennen"), 
dan is het toch een geruststelling te we
ten, dat deze. blaam ons niet treft, en dat 
wij het niet zijn die trouw en recht of
ferden aan de opportuniteit. 

Dit betekent evenwel niet, dat wij er 
met deze negatieve constatering zouden 
zijn. Wij behouden de taak voortdurend 

1111111111 L! 

= 
--In Fam<!nwerking met de betrokken 

afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een •• :iddenstands
fort!m zal optreden, belegd: 

- presenteert 

, Maandag 28 april te Enschedé, om 8 uur 
in de Schouwburg. 
Maandag 7 mei te Hengelo (0.). 
Maandag 14 mpi te Zeist in hotel "Hermi
tage", om 8 uur. 
Vrijdag 25 mei te Wassenaar. 
Maandag 28 mei te Holten. 
Donderdag 31 mei te 's-Gravenhage In de 

. Marijkezaal van hotel ,;centraal". 
Maandag 4 juni te Rotterdam. 
Dinsdag 5 juni te Goes. 
Woensdag 6 juni te Middelburg. 
Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggende af

. delingen. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vanaf 3~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 314% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenheimseweg 
tel. K M70-816 

SI GOOR 
b.g.g. 896 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375. giro 
67880. 

-... --= -
= 
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= 

= 
= 
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= 
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ALEXANDER POLA 
in het politieke cabaret 

~IA ()rpi-
11/ij/f:~ 

verdere medewerkenden: 
Dlnl de Neef. Rob van Relln 

Wouter Denlis 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Groningen ................ 23 april Vlissingen . . . .. .. . .. . . .. . . 14 " 
Culemborg ............... 24 " Breda . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 15 " 
Oostvooroe . . . . .. . . . . . . . . . 25 Harderwijk . . . . .. .. . . . . . . . 16 " 

" Eindhoven . . . . .. . . . . . . . . . . 27 Almelo .. · · · · · · · · · . . . . . . . . . 17 " 

2 me
"

1
• Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . 23 " 

Delfzijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al h /d R". 

Bussum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " G!es e~. a ....... ?~ . ::::::: ;4
5 " 

H " eerenveen . . . . . . . . . . . . . . . 7 " Appingedam . . . . . . . . . . . . 26 " 
Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mei Den Haag . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 " 
Den Haag . . . . .. . . . . . . .. . . . 9 " Gorinchem . . . . . . . . . . . . . . . 30 

--
= --
--
= --

--

--
--
= 

--
_ Veendam . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 " Deventer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juni 

;'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111 llllr. 

aan ons volk duidelijk te maken, dat er 
nog een politieke groepering is voor wie 
het recht belangrijker is dan de oppor
tuniteit en waar dus een ieder terecht 
kan, die ziet dat het rnet dit land mis 
gaat. " 

Door de opportuniteitspolitiek wordt 
Nederland hoe langer hoe meer in de
zelfde hoek gedreven waar de Zuid-Mo
lukkers zich nu reeds zes jaar bevinden 
in die hoek nl. waar de slagen vallen: 
Onze plaats wordt gelijk, alleen met dit 
verschil dat de Ambonezen er gekomen 
zijn door hun karaktervolle en wij door 
een karakterloze houding. 

. Indonesië neemt met ons een loopje, 
met alleen omdat Rusland en Amerika 
naar zijn gunsten dingen, maar ook om
dat wij een loopje met ons I at e n ne
men, en zo dreigen wij het enige oog -te 
verliezen, waar wij warm voor lopen, on
ze financieel-economische belangen. Wan
neer een man als Dulles ons in Djakarta 
onaangenaam bejegent, dan voelen wij, 
dat er met ons weinig of geen rekening 
wordt gehouden en dat wij samen met de 
Ambonees zitten in de slagenhoek. 

Maar laten we dan niet te hoog van de 
toren blazen en hoogstens met ingehou
den wrevel constateren, dat deze Ameri
kaan net zo'n "Realpolitiker" is als de 
Haagse heren, die voor hun "Realpolitik" 
het verdiende loon ontvangen. 

Het met Indonesië praten over het 
Recht van Ambon heeft geen nut en is 
doelloos, zo sprak de minister . dikwijls 
in antwoord op vragen van onze Kamer~ 
leden Oud en. Ritmeester; het zich veel 
om Nederland bekommeren, waar het 
gaat om goede verhoudingen met Indone
sië heeft geen nut en is doelloos zou Dul~ 
les Beijen en Luns kunnen antwoorden. 

En zo zitten we dan daar waarheen we 
onszelf hebben gemanoeuvreerd; daar 
waar men om ons de schouders ophaalt, 
zoals wij dat zes jaar deden om het recht 

.van Ambon. · 
Nederland zal iets moeten doen om 

het respect van de wereld weer terug te 
veroveren; er is wat te doen: de verwe
zenlijking van Ambons recht. 

D a a r ligt ónze taak, omdat de VVD 
de enige partij is die deze taak kan aan
vatten, tot voordeel van Ambon en van 
ons eigen steeds verder bergafwaarts
gaande land. 

J. H. RITZEMA BOS 
Vice-voot·zitter afd. Doetinchem 

AFDELIN(;SNIEUWS 

Secretariaat 
·A fdelinCJ Zandvoort 

Het secretariaat van de afdeling Zand
voort berust thans bij de heer G. S. W. 
Keur, Zandvoortselaan 41. Zandvoort
Bad. 

A fdelinCJ Beverwiik 
hield iaarverCJaderinCJ 

De V.V.D. afd. Beverwijk heeft dezer 
dagen haar jaarvergadering gehouden. 

Na de opening door de voorzitter, ir. A. 
J. Allan, gaf het jaarverslag van de pen
ningmeester, de heer Schoos een gunstig 
batig saldo weer. Het jaarverslag van de 
secretaris, de heer J. P. Logger bracht 
speciaal het gehouden middenstandsforum 
met de behandelde problemen naar vo
ren. Het ledental was gelijk aan dat op 
1 januari van het vorig jaar. 

Van de gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan het ·raadslid mevr. Allan, 
werd druk gebruik gemaakt waarin zeer 
variërende problemen besproken werden. 

· AfdelinCJ Stellendam opCJeric:ht 
Op donderdag 12 april j.l. is te Stel

lendam een afdeling van onze Partij op
gericht, waarvoor de voorbereidende 
werkzaamhedeP werden verricht door de 
Ondercentrale Goeree-Overflakkee. 

Het voorlopig bestum werd samenge
steld uit de heren A. Koese, D. v. d. 
Broek, H. Waling Iman en C. Booij, Mo
lenkade 32. Laatstgenoemde neemt het 
secretariaat waar. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Over de roeping van het 
buitenlands beleid 

De weg naar de ware Europa-gedachte 
lag niet ~n de neutraliteit 

Men weet het: een gelukkig volk heeft geen geschiedenis .••• , maar ook geen 
zin voor het buitenlands bestel. Zijn wij voorbijgaand en tot voor kort zo 
gelukkig geweest? 

Zeker. maar eens maakten wij historie en het was in die jaren, dat ons lot 
hing aan de zijden draad van een gelukkig buitenlands beleid, dat door machtige 
harten werd gestuwd. 

De volksziel trilde met de spanningen in de buitenlandse politiek in de uren, 
waarin het lot klopte aan onze poorten. 

Maar er kwamen immers ook tijden, waarin ons lot niet op de weegschaal der 
machten scheen te liggen. Lange jaren was dit zelfs het door velen hoog gestelde 
doel, waarnaar wij met onze macht of onmacht gingen streven. '• 

Het was vooral na 1715, toen de Vrede van Utrecht naar de mening der vroede 
vaderen teveel van onze krachten had geëist. Jammerlijk was het loon, dat deze 
politiek ging innen: dienstbaarheid aan anderen, handel met nationale waarden 
en waardigheid eerst. interventie van derden (Pruisen en Engeland, dan Frank
rijk) vervolgens, inlijving ten slotte. 

Het was, of alle geestkracht in de 
wende der tijden van het begin der ne
gentiende eeuw was gedoofd. Niemand 
minder dan Thorbecke slingert bittere 
verwijten naar de hoofden der leidende 
mannen, dQ.e éénmaal de hervormings
plannen van Sirnon van Slingelàndt 
fnuikten en andermaal in de· Franse tijd 
een jammarlijk sollouwspel van on
macht te zien gaven. 

Hoe smartte het 'IIhorbecke, dat het 
faillissement van de Nederlands-Belgi
sche eenheid in 1830 opnieuw het einde 
betekende van een zojuist in 1815 op
genomen draad ener levende Europese 
politiek. 

Moest men dan weer in de oude apa
thie verzinken, moest het nationale 
leven dan tooh de krachtige impulsen 

_ener bewuste '">uitenlandse gedragslijn 
missen? 

Het is zo gegaan, enkele opflakkerin
gen daargelaten, tot 10 mei 1940. Hoog
stens kan men in het morele credit on
zer buitenlàndse politiek schrijven de 
voorzichtige pogingen tot medewerking 
&~~-n de opbouw ener internationale 
rechtsorde gedurende de Volkenbonds-
jaren. 

de hartslag 'an ons buitenlands beleid. 
Maar hoe was destijds afzijdigheid 

mogelijk ? Indien al niet wij zelve ons 
actief bemoeiden met het buitenlands 
beleid, bemoeide dan het buitenland 
zich niet met ons? Dat scheen uiterlijk 
wel mede te vallen. Reden dus tot 
trots ? Och arme, wij verbeeldden ons 
na 1713 en in de eeuw van 1840 tot 1940 
Wel degelijk een buitenlands beleid te 
hebben en wij wentelden ons veilig on 
behagelijk in de veiligheid, die hetzelve 
scheen te beloven. 

Wij hadden de steen der wijzen ge
vonden, een toverformule, een stelsel 
met versoheiden namen als daar zijn d·e 
neutraliteitspolitiek, de afzijdigheids
politiek en de zelfstandigheidspolitiek. 
Zij was een illusie, maar wie gelooft 
niet gaarne zijn illusie? En scheen 
geen zegen op haar te rusten ? 

Wat niemand merkte 
De neutraliteitspolitiek - laten wij 

haar voorlopig zo noemen - was van 

Boekaankondiging 

farizeïsohe afkomst, maar dat merkte 
niemand. Integendeel, haar weg was 
geplaveid met edele voornemens, men 
praalde haar ter ere met onzelfzuch
tige plannen. Maakte zij in tijd van oor
log het vaderland niet tot een oase in 
de gloeiende woestijn van haat en leed 
en zou niet van ons mede de verzoelliÎng 
uitgaan in het telkens weer verscheurd 
en verbloed Europa? 

Wij zouden wonden helen en begrip 
bemiddelen - en onze prijs was heus 
niet hoog: men behoefde ons er slechts 
buiten te laten·. 

Wij deden niet aan hoge politiek, o 
neen. En was dat niet bet beláng van 
de strijdende zelf, !11Îet te vergeten ook 
dat van de internationale handel, deze 
zenuw van het internationale leven, 
waaraan ook in oorlogstijd door Heren 
Staten veel te verdienen was? 

0 volkenrecht, bescherm toch de in
ternationale handel der neutralen, laat 
toch de neutralen drinken aan Uw 
borst! Zelfs een man als Van Vollen
hoven, wiens machtige stem in. 1918 
riep om de rechtvaardiige bestraffings
oorlog, bepleitte nog in 1913 _een gene• 
raliteitsmacht ter internationale rechts
handhaving, heel goed, maar waarmede 
aan te vangen? Met de bescherming der 
rechten van de neutralen ..• waarop ook 
Heren Staten reeds in al hun verdragen 
met Engeland de nadruk hadden ge
legd. 

Neen, de neutraliteitspolitiek was onze 
roeping niet. Het Statenstelsel - zoals 
'IIhorbecke het noemde - was die roe
ping. Het evenwicht van machten in 
een organisch verband. Dat is de ware 
Europa-gedachte. 

Dr. B. W. KRANENBURG 

Fatale invloed van de 
U.N.O.-diplomatie 

De fatale invloed van de UN.O.-di
plomatie, bozer dan de geheimste diplo
matie van weleer, doet ons zelfs dit be
twijfelen. Wij mogen ons gelukkig prij
zen, dat het beleid overzee in de negen
tiende eeuw en het begin van de twin
tigste (Sumatratractaat, pacificatie 
van Atjeh) nog enige impulsen aan ons 
nationale leven en onze internationale 
taak wilde geven ... toch nog te weinig. 

G. W. T. Dames: Oom Ambon 
van ·het K. N. I. L. 

De Duitse bezetting ·.•ond ons immer 
geheel onvoorbereid op ieder gebied en 
zeker op het diplomati:eke. 

De Indonesische kwestie na 1945 heeft 
ons echter het spel der m:•.chtsverhou
dingen weer in volle bitterheid doen 
kennen. Het wankele c-Tenwicht in Eu
ropa, wordende na de neelarlaag van 
Duitsland in 1945 tot een slepende 
kwaal, stelde ons anderzijds de wet bij 
de deelna.ril.e aan het Pact van Brussel 
in 1948 en Atlantisch Pact in 1949. 

Aldus leerden wij weer luisteren naar 
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In het Ontwerp Verkiezingsmanifest 
van onze Partij staat te lezen (sub 2): 
"De aangelegenheid der Zuid-Molukken 
mag niet worden beschouwd als een af
gedane zaak". 
De V.V.D. vergeet ·onze Ambonese vrien

den niet, hetgeen trouwens ook telkens 
in de beide Kamers onzer Volksvertegen
woordiging blijkt. Minister Drees be
schouwt de Zuid-Molukken als een afge
dane zaak, maar de V.V.D. niet. Daarom 
zal er in onze kringen belangstelling be
staan voor het lezenswaardige boekje 
van G.W.T. Dames, Maj. Inf. K.N.I.L. b.d. 
over "Oom Ambon van het K.N.I.L." *) 

Uitvoerig beschrijft Majoor Dames de 
heldendaden van Ambonese militairen. 
Reeds in 1837 kreeg één Ambonees de zil
veren, en kregen vier Ambonezen de me
talen "Ruit. van< Bonjol" wegens hun be
toonde moed bij de verovering van Bon
jol in de Padri-oorlog. Sedert .1865 werd 
ook de Militaire Willeros Orde aan Am
bonese militairen verleend, 

Op levendige wijze beschrijft Majoor 
Dam·es l!en aantal krijgsverrichtingen, 
waarbij Ambonezen zich dermate weer
den, dat zij de M.W.O. ontvingen,· zoals 
bij de Atjeh-expedities in 1876 en 1896, 
in 1902 en 1910. 

Treffend is de beschrijving van "me
neer Thenu", een Ambonees godsdienst
leraar, veldprediker bij de gratie Gods. 
Toen in 1934 zijn veertig Atjeh-jaren er 
op zaten, werd hem een reis naar Neder
land geschonken. H.M. de Koningin Wil
helmina ontving hem. 

"Lang heeft het geduurd eer hij de 
hand heeft gewassen,· die door de Konin
gin was gedrukt en meer dan tien dagen, 
voordat een ander die heeft mogen schud
den. En die ander heeft dan nog geen 
ander mogen zijn dan Generaal Swart" 
(p. 105). 

Over de Jappentijd en het Britse be
wind in 1945 schrijft Majoor Dames uit-

voerig ,.In het kamp met Ambonese 
krijgsgevangenen te Bandoeng werd het 
bijna een bloedbad, toen er geweigerd 
werd, om voor de Japanse kei.zer op zijn 
verjaardag "Banzai !" te roepen. Totdat 
de Ambonese luitenant zelf een kreet 
aangaf en toen schreeuwden allen dan 
ook vol enthousiaste overtuiging: "Bang
sat !", hetwelk "schurk" betekent (p, 123). 

Ook de Engelsen wisten dadelijk, dat 
de Ambonezen de trouwste K.N.I.L.-men
sen waren en dat stemde hen fel tegen 
"The Ambonese" (p. 125). 

Hierna kwamen de moeilijke jaren 1946-
1949, Uitvoerig staat Majoor Dames stil 
bij de krijgsverrichtingen van Infanterie 
IV en VI in het Medanse, die· samen met 
militairen van K.L, opereerden. In 1949 
waren vele Ambonese militairen inge
schakeld bij de opleiding van Veiligheida
bataljons voor de nieuwe federale legers 
van Soematra, Timoer, van Pasoendan 
en van Madoera. 

Toen volgde op 27 december 1949 de 
souvereiniteitsoverdrlfcht "Weg met de 
veiligheidsbataljons. Soekarno wilde de 
deelstaten opheffen; zij mochten geen 
troepen hebben. Ook nog toen de oude 
vlag was neergehaald, bleef Oom Ambon 
in beginsel bereid, de nieuwe heren te 
dienen, mits de overeenkomsten getrouw 
zouden worden nagekomen en orde en 
rust zouden worden hersteld . . . . Toen 
bleek echter al dad!!lijk, dat van alle toe
zeggingen niets werd nagekomen en dat 
men van alle gebièden slechts. Javaanse 
kolonies wilde maken. 

Toen hebben de Zuid-Molukken hun 
zelfbeschikkingsrecht opgeëist en hun 
zelfstandigheid genomen; en hebben de 
Ambonese K.N.I.L.-militairen hun voor
waardelijke bereidheid teruggenomen" 
(p. 156). 

Majoor Dames eindigt zijn boek aldus: 
,.Plichtsbesef en trouw waren de wezen
lijkste kenmerken van Oom Ambon van 

U APRIL 1956 - PAG. 10 

AFDELINGSNIEUWS 

Haarlem. Bloemendaal en 
Heemstede CJenoten van het 

Politiek Cabaret 

Dinsdag 10 april jl. hield het Tweede 
Ka,merlid R. Zegering Hadders ook voor 
de afdelingen Haarlem, Bloemendaal en 
Heemstede zijn boeiende lezing over het 
onderwerp "Onze sociale wetgeving, een 
brug of een kloof?" 

De heer Zegering Hadders wees op de 
grote toename van de invloed van de 
werknemers. Hij merkte op, dat de zelf
standigen steeds meer in het gedrang zijn 
gekomen. Voor hen is nu ook iets gedaan 
door de wet op het bodempensioen. In de 
huidige omstandigheden is spreker ook 
voor kinderbijslag voor iedereen te begin
nen bij het Jierde kind. 

De avond werd besloten met het poli· 
tiek cabaret 't is Oud, 't blijft Nieuw, 
dat bij de aanwezigen bijzonder in de 
smaak viel. 

Middenstandsforum 
bezocht Amersfoort 

Op 9 april j.l. kwamen Amersfoortse 
middenstanders bijeen in "Hotel Riche" 
om vragen te stellen aan het op uitnodi
ging van de afdeling VVD aldaar aanwe
zige forum, bestaande uit de heren F. L. 
de Leeuw, J. G. H. Cornelissen, J. J. 
Korff, H. M. Koornneef en M. Visser. 

Behalve een 25-tal middenstanders wa
ren ook bestuursleden van de afdeling 
en leden van de Propaganda-commissie 
aanwezig. 

Na een welkomstwoord door de voor
zitter der Propaganda-commissie nam de 
voorzitter van het forum, de heer F. L. 
de Leeuw, het woord en onmiddellijk 
kwamen vragen uit de vergadering, o.a. 
over de vestigingseisen, die voor de mid
denstand worden gesteld. In het antwoord 
bleek het forum van meJiling, dat deze 
eisen in sommige branches te zwaar zijn, 
ofschoon al deze eisen door de desbetref
fende bedrijfsorganisaties zelf worden ge
stèld. Een en ander werd door verschil
lende leden van het forum op verzoek 
van de voorzitter toegelicht. Een interes
sante bespreking ontstond over de z.g. 
branchevervaging door het verkopen van 
aanverwante artikelen, die steeds waren 
voorbehouden aan gespecialiseerde zaken. 

De conclusie van het forum was, dat 
een consequente doorvoering van dit sy
steem grote nadelen zou opleveren voor 
een aantal kleinbedrijven. 

Wat betreft een vraag om een "koop
avond" in te stellen, was men van oor
deel, dat in centrumplaatsen, zoals 
Amersfoort, daaraan zeker behoefte kon 
bestaan. Echter zou men kunnen komen 
te staan tegenover een tegenstand van 
personeelorganisaties. 

Als goed voorbeeld van een "koop
avond" werd genoemd de plaats Bussum, 
waar deze avond zeer veel succes heeft 
bij publiek en winkeliers. 

De mening van het forum over het sy
steem van_ afbetaling bij aankoop van 
vele artikelen was, dat men in deze veel 
te ver ging. 

Met een slotwoord door de voorzitter 
van het forum, waarbij met nadruk werd 
gewezen op het feit, dat een middenstan
der in het algemeen zijn belangen in de 
partij van de V.V.D. zeer goed beschermd 
vindt, werden de aanwezigen met hun da
mes en vrienden uitgenodigd en gewezen 
op het komende Middenstandscongres op 
25 april te Amsterdam. 

Ten slotte vond de voorzitter van de 
Propaganda-commissie gelegenheid de 
aanwezigen te voorzien van propaganda
lectuur voor de a.s. verkiezingen. Hij 
dankte namens de afdeling de heren van 
het forum voor hun duidelijke antwoor
den op de aan hen gestelde vragen. 

het K.N.I.L. Laat ons Oom Ambon dan
ken". 

In ons Ontwerp Verkiezingsmanifest 
staat: "De aangelegenheid der Zuid-Mo
lukken mag niet worden beschouwd als 
een afgedane zaak". 

Wie de aangelegenheid der Zuid-Moluk
ken wèl als een afgedane zaak be
schouwt, is ondankbaar en trouweloos 
jegens Oom Ambon. 

P. D. van Royen 

•) "Oom Ambon van het K.N.I.L." door 
G. W. T. Dames, Majoor Inf. K.N.I.L. 
b.d. Besteladres: Drukkerij Humani tas, 
's-Gravenhage, Prk. 25874. Prijs f 4,50 
{160 pp., ingen. geïllustr.). 
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LESSEN UIT ONS 
* * ·ne Algemene Vergadering is voorbij en 
* het was een g o e d e vergadering. De 

stemming was opperbest. De grote rede van de heer 
Oud werd· herhaaldelijk met luide bijval ontvangen 
en aan het einde zowel van zijn jaarrede als op za
terdagmiddag, aan het slot van de vergadering, werd 
hem een minutenlange ovatie· gebracht. 

Het is duidelijk, dat de verwachting in onze rijen 
optimistisch is en dat is, om inderdaad succes te be
reiken, hoogst waardevol. 

Waardevoller echter nog achten wij de eenheid, 
die is gegroeid en de geestelijke verbondenheid, wel
ke zich wederom manifesteerde tussen de partijleden 
en de Kamerfracties. 

Wat het eerste punt betreft: reeds in de laatste 
jaren vóór de tweede wereldoorlog was er een merk
bare toenadering te constateren tussen liberalen en 
vrijzinnig-democraten. De oorlogsjaren vaagden vele 
nog overgebleven kleine geschillen weg en er was, 
omstreeks 1947, weinig voor nodig, om de liberalen, 
georganiseerd in de Partij van de Vrijheid, de vroe
gere vrijzinnig-democraten, die zich niet of niet meer 
thuis voelden in de Partij van de Arbeid en een 
aantal politiek-vrijzinnige daklozen te samen te bren
gen in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

• De eenheid tussen deze oorspronkelijke groeperin
gen, die elkander vonden op de basis van een le
vend, modem liberalisme, zoals dat in ons program 
van beginselen is neergelegd en door onze mannen 
en vrouwen in de vertegenwoordigènde lichamen in 
de praktijk wordt gebracht, is een volkomene ge
worden. 

Vroegere scheidingslijnen spelen geen enkele rol 
meer. Men d e n k t daar eenvoudig niet meer aan 
en we kennen elkander alleen nog maar als ...... 
V.V.D.-ers. 

* * * 
Wij noemden ook de geestelijke verbonden-

heid tussen onze partijleden en de Kamer
fracties. 

Een beginselprogram, zoals dat bestaat en een ur
gentieprogram, zoals we dat op onze jaarvergade
ring hebben besproken, zijn nodig en nuttig. Maar 
van veel méér belang in de waardeschatting van het 
volk -- dus van de kiezers - is het standpunt, dat 
de leden van de V.V.D..fracties in de Kamers heb
ben ingenomen bij de aan de orde zijnde vraagstuk
ken van· de dag. 

Daar, in de Kamers, is het immers, dat de beslis
singen vallen over voor het maatschappelijk leven 
nu eens van deze, dan weer van die categorie van 
burgers en menigmaal zelfs voor ons gehele volk 
van belang zijnde, vaak diep-ingrijpende maatrege
len. 

* * • 

OP de agenda van onze Jaarvergadering pleegt 
geregeld voor te komen het punt: bespreking 

van het beleid der Kamerfracties. 
In de eerste jaren is het nogal eens gebeurd, dat 

daarbij opmerkingen werden gemaakt, die geen hout 
sneden, omdat men onvoldoende op de hoogte bleek 
van hetgeen onze Kamerleden hadden gezegd en 
gedaan. 

Het kwam voor, dat sommige woordvoerders bij 
dit agendapunt een betoog hielden omtrent hetgeen 
de Kamerleden bij een bepaalde gelegenheid hadden 
moeten zeggen en dat dan bleek, dat dit precies was 
hetgeen vaa de zijde der Kamerleden niet eenmaal, 
maar zelfs meermalen in de Kamer naar voren was 
gebracht. 

Sedertdien zijn we in ons blad begonnen met de 
wekelijkse overzichten van het werk van onze frac
ties in beide Kamers (die zelfs in losbladige over
drukken verkrijgbaar zijn) en we hebben de illusie, 
dat deze overzichten ertoe hebben medegewerkt, dat 
de arbeid van onze Kamerfractie bij werkers en pro
pagandisten daardoor meer exacte bekendheid ge
niet. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

QP 30 april zal er weer feest zijn in Ne~ 
derland. 

Bij alle politieke geschillen. die nuttig en 
goed zijn, vormt het Koningschap van het 
Huis van Oranje in ons land het nationale 
trefpunt, waarin we onze eenheid als Ne~ 
derlanders beleven. 

Op het ogenblik, dat ons land op het punt 
staat, de handelingsonbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw op te heffen, gaan onze 
eerbiedige gelukwensen uit naar Koningin 
Juliana op Haar 47ste verjaardag, de ge~ 

huwde vrouw aan het hoofd van onze 
Staatsgemeenschap, die op zo tJoortreffelijke 
wijze, naar het hoge. voorbeeld van Haar 
Voorgangsters: Koningin Wilhelmina en 
voordien Koningin~Regentes Emma, Haar 
moeilijke, maar schone taak vervult. 

·····•4.A+++++++++••••················· 
Sedertdien immers hebben dergelijke misverstan

den zich niet meer voorgedaan en beperkten de op
merkingen omtrent het beleid van de Kamerfracties 
zich hetzij tot betuigingen van waardering voor haar 
optreden, hetzij tot een uitwisseling van gedachten 
over enkele punten van praktisch beleid, waarbij. 
nuance-verschillen zich uiteraard altijd kunnen voor
doen. 

Wij achten deze bekendheid met de concrete fei
ten, waar het de werkzaamheid van onze Kamer
fracties betreft, van uitermate groot belang, omdat 
wat in de Kamers wordt gedaan en bereikt voor de 
gemiddelde kiezer meer spreekt dan de preciese, uit
gewogen formuleringen van het program. 

Op de vraag, wat omtrent een bepaald punt in 
ons program staat, zal hij u geen antwoord kunnen 
geven, maar hoe onze fractie gestaan heeft tegenover 
het crematievraagstuk en tegenover de aanpassing 
der pensioenen, dàt is menigeen héél goed bekend. 

* * * 

Er is meer. Op onze Jaarvergadering heeft de 
heer Ritmeester gewezen op de concrete suc

cessen, welke ook een betrekkelijk kleine fractie als 
de onze kan behalen. 

Een voorbeeld hiervan vormt de gang van zaken 
tijdens en na de behandeling van het ontwerp: "Be
paling van de rechtsgevolgen van maatregelen, in 
bezet Nederlands gebied genomen met betrekking 

CONGRES 
tot de rechtstoestand van militairen der Koninklijke 
Landmacht". 

Daarbij werd, naar we nog even in herinnering 
brengen, door de heer Ritmeester een motie inge-
diend, luidende: • 

"De Kamer, gehoord de besprekingen over het 
wetsontwerp 3390; is van oordeel, dat de militairen 
van iedere categorie, die zich aan de krijgsgevangen
schap hebben onttrokken en zich bij onze strijd
macht in Engeland hebben gevoegd of zijn onder
gedoken en zich ·bij het verzet hebben gevoegd, niet 
minder dienen te worden behandeld dan degenen, 
die wel in krijgsgevangenschap zijn gevoerd". 

Op latere suggestie van de heer Scheps, een der 
mede-ondertekenaren, werd daar nog aan toege-
voegd: " ...... nodigt de Regering uit, met spoed 
met voorstellen, daartoe strekkende, te komen". 

* * * 

Deze motie werd, nadat het ontwerp was aan
vaard, ondanks de bestrijding door staatsse

cretaris mr. Kranenburg, aangehouden voor nader 
overleg met de vaste commissie voor Oorlog en 
Marine. 

Dat nader overleg heeft plaats gevonden en in 
het dezer dagen verschenen verslag dier commissie 
kan men nu lezen, dat zij op 22 maart een brief 
van de staatssecretaris heeft ontvangen, luidende: 
. "De overweging van het mondeling overleg met 

uw commissie aangaande de motie van de heer Rit
meester betreffende het bovengenoemde onderwerp 
heeft mij geleid tot het besluit, een land- en lucht
machtorder van de volgende inhoud te doen uitgaan: 

"De minister van Oorlog beraadt zich omtrent een 
regeling betreffende de toekenning van schadeloos
stellingen aan beroepsmilitairen, die zich tijdens de 
bezetting hebben onttrokken aan de krijgsgevangen
schap. De in overweging zijnde bepalingen houdén 
in, dat aanspraak zal worden verleend op een be
drag, gelijk aan de volle militaire bezoldiging, waar
op tijdens verblijf in krijgsgevangenschap aanspraak 
zou hebben bestaan, onder aftrek van eventueel ge
noten nonactiviteitsbezoldiging, wachtgeld, pensioen, 
burgerinkomsten en reeds eerder toegekende schade
loosstellingen, aan de beroepsmilitairen, die in 1940 
als zodanig tot de Koninklijke Landmacht behoor
den: 

a. over de ti.jd, welke zij door maatregelen van
wege de bezetter ·hebben doorgebracht in gevange
nissen of concentratiekampen; 

b. over de tijd, gedurende welke zij, na de datum, 
waarop zij, volgens de door de bezetter voor hun 
categorie bekend gemaakte bedoeling zich in krijgs
gevangenschap hadden moeten begeven, ondergedo
ken zijn geweest. 

Teneinde de werking en de gevolgen van een 
dergelijke regeling te kunnen overzien, stelt de mi
nister belanghebbenden tot 1 oktober 1956 in de ge
legenheid, verzoeken bij hem in te dienen volgens 
een model, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij de 
afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Oor
log. 

De minister behoudt zich voor, de eventueel te 
treffen regeling alleen van toepassing te doen zijn 
op belanghebbenden, die een verzoek als vorenbe
doeld hebben ingediend". 

* * * 

OP eenzelfde succes kan de heer Ritmeester wij
zen met betrekking tot de zeelieden-oorlogs

slachtoffers, voor wie hij met zoveel vasthoudend
heid is opgekomen en ook voor de Indische ambte
naren heeft onze fractie bij voortduring op de bres 
gestaan. 

Dat zijn concrete feiten, die toch altijd nog wel
sprekender zijn dan de van vele zijden in de ve~o 
kiezingsweken aangeheven leuzen en slagzinnen. 



Flitsen van Het Binnenlwf (I) geringen zouden wenden en zij meenden, 
dat een duidelijke uitspraak van de Ne
derlandse Tweede Kamer ook buiten de 
landsgrenzen Invloed zou hebben. 

Conclusie omtrent Euratom. - Dn. Korthals over het comité· 
Monnet - Getornd aan de waarde van het parlementaire debat 
- Ogenblik voor resoluties nog niet aangebroken - Gemeen· 
schappeliike markt en K.S.G.- De heer Korthals weigerde aan
sluiting bii socialistisch beginsel - De eigendom der kernbrand· · 
stoffen- Taktische atoomwapenen -Onvoldragen vrucht
Korte veridaring van prof. Oud - Y.V.D.-fractie stemde tegen. 

Nu twijfelde de heer Korthals, gezien 
het gebeurde met de E.D.G., wel en"gs
zina aan die invloed, maar de ernstige 
schaduwzijde, die l:lij aan het gevolgde 
systeem zag, was, dat naar zijn mening 
de waarde van het parlementaire debat 
werd aangetast. 

Zijn bezwaar was, om het anders te zeg
gen, dat men buiten het Parlement om 
met andere parlementariërs en niet-par
lementariërs onder leiding van een in 
parlementair opzicht geen enkele verant
woordelijkheid dragende figuur een ver
klaring opzette, die men dàn gehouden 
was in eigen land aan de parlementaire 
goedkeuring te doen onderwerpen. 

0 nze Tweede-Kamerfractie heeft niét 
haar stem gegeven aan de conclu

sie der Vaste Commissie voor Buitenland
se Zaken omtrent de gemeenschappelijke 
verklaring van het "Comité van Actie 
voor de Verenigde Staten van Europa" 
met betrekking tot de bevordering van 
'een supranationale regeling voor de zaak 
der atoomenergie in Europa. 
. De "overgrote meerderheid" van de&e 

commissie stelde aan de Kamer voor: 
1. Haar instemming te betuigen met de 

verklaring van het "Comité van Actie 
voor de Verenigde Staten van Europa" 
van 18 januari 1956; 

2. uit te spreken, dat de aanvaarding 
in beginsel van een supranationale ge
meenschap voor de atoomenergie niet be
tekent een voorkeur voor een geleidelijke, 
sectorsgewijze integratie, maar dat inte
gendeel bij voortduring moet worden ge
streefd naar de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke markt, waarin deze 
gemeenschap dan haar plaats zal krijgen; 

3. de Regering te verzoeken, haar be
leid te blijven richten op verwezenlijking 
van de denkbeelden, vervat In de onder 1 
bedoelde verklaring en in het onder 2 ge
stelde, en te bevorderen, dat zonder ver
Wijl een verdrag In overeenstemming met 
meergenoemde verklaring zal worden ge
sloten. 

Men voelt het reeds: dat was wel een 
wat vreeQlde geschiedenis, dat de Kamer 
haar instemming zou moeten betuigen 
met een verklaring van een bepaald, par
ticulier comité. 

DRS. KORTHALS 
...... tijd nog niet rijp ..... . 

Voordat onze woordvoerder, de heer 
K o r t h a Is, het een en ander over de 
totstandkoming en het werk van dat co
mité opmerkte, kon hij terecht voorop 
stellen, dat voor hem de strijd voor de 
Europese eenheid altijd een positief doel 
heeft gehad, dat - en hij zei dat met na
druk - op korte termijn moest worden 
bereikt en waarvoor elk van de deelne
mende Staten bereid zou moeten zijn of
fers te nrengen. 

Indertijd had zijn fl'tl.ctie het verdrag 
van de Europese Defensie Gemeenschap 
·willen aanvaarden, niet omdat zij van 
oordeel was, dat de geprojecteerde E.D.G. 
in militair opzicht de meest gelukkige en 
meest gunstige oplossing zou zijn, maar 
omdat het een oplossing was, die ons de 
inschakeling van het Duitse militaire po
tentieel zo_u kunnen geven. 

Bovendien zouden we door de E.D.G. 
hier, in West-Europa, nauwer aan elkaar 
worden verbonden en werd in het bijzon
der Duitsland aan onze kant gesmeed. 
Voorts, zo zei hij, hebben we enige jaren 
geleden al tot uitdrukking gebracht, dat 
wij op dienden te schieten; dat er dus 
snel voortgang gemaakt zou moeten wor
den, omdat met name te verwachten was, 
dat Duitsland, naarmate het zijn positie 
zou versterken en meer soevereiniteits
rechten deelachtig zou worden, minder 
bereid zou zijn om de Europese eenheid 
te aanvaarden. 

In het andere geval zou de kans groter 
worden, dat Duitsland ook in andere rich
ting zou gaan kijken en hij meende wel 
tè mogen vaststellen, dat (als gevolg 
vooral van de besluiteloze Franse poD-

tlek) d.e door hem gevreesdtl ontwikke
ling in de praktijk ook is waar te nemen. 

• • • 
Hij wilde het dan ook onomwonden 

uitspreken, dat hij de internationale 
situatie uitermate zorgwekkend en moei
lijk vond. 

Juist gezien de geringe voortgang, die 
Is gemaakt met betrekking tot het be
reiken van de Europese eenheid, had hij 

· het dan ook toegejuicht, dat verleden 
jaar te Messina weer nieuwe Impulsen 
zijn gegeven en de wagen weer in het 
spoor is gezet. 

Naast de arbeid van de Regeringen 
hebben we nu de arbeid van het comité
Monnet. Dat comité, in de zomer van 1951 
gesticht, is ook aan de arbeid gegaan, 
na~J.St de Regeringen - de Regeringen, 
met haar deskundigen. "Ik weet niet, of 
het comité van de heer Monnet daarover 
ook beschikt", zo voegde de heer Kort
hals daaraan toe. 

Van de twee grote vraagstukken, die 
er op het ogenblik zijn, n.l. dat van de 
gemeenschappelijke markt en dat van de 
atoomenergie, heeft het tot dusver het 
laatstgenoemde naar voren geschoven. 

Nu kon onze woordvoerder zich zeer 
wel indenken, dat een groep personen, 
uit bezorgdheid over de gang van zaken, 
zoekt naar mogelijkheden om er hier in 
Europa toch iets van te maken. Daarom 
ook was onzerzijds niet afwijzend gerea
geerd toen de heer Monnet zich deze zo
mer ook tot ons heeft gewend. Niettemin 
is van dat zitting nemen van een onzer 
in het comité niets gekomen. 

De heer Monnet wilde n.l., dat tot zijn 
comité zouden behoren niet individuen, 
maar politieke organisaties of vakvereni
gingen. Daarin, zo kon de heer Korthals 
mededelen, wilden wij van onze zijde niet 
treden. Hijzelf was bereid, in zijn eigen 
naam deel te nemen; hij zou dat hebben 
gedaan op verzoek van de heer Oud, 
maar aangezien de heer Monnet wenste, 
dat slechts de partij zou toetreden, kon 
het niet doorgaan. 

Het comité-Monnet was aan de slag ge
gaan en was gekomen met het stuk, dat 
nu ter Wel lag, ondanks de wetenschap 
dat de Regeringen op dit stuk aan het 
werk waren. 

De bedoeling van het comité was even
wel, dat zes Parlementen zich met een 
gelijkluidende uitspraak, zoals de heren 
Burger (Arb.), Romme (K.V.P.), Bruins 
Slot en Hàzenbosch (beiden A.R.) die per 
brief hadden ingezonden, tot de zes Re-

En wanneer men dan verder bedenkt, 
dat er dan toch wel een binding is met 
de politieke groepen, die leden van -het 
comité-Monnet als zodanig hebben gedele
geerd, dan meende hij te mogen stellen, 
dat er in feite is getornd aan de waarde 
van het parlementaire debat. Zag hij het 
wel, dan was voor een aantal leden de 
positie reeds bij voorbaat bepaald. 

• • • 

I n de tweede plaats meende hij, dat 
men het er wel over eens kon zijn, 

dat de materie, waar het om ging, van 
uiterst ingewikkelde aard is en dat het 
beter zou zijn, het oordeel op te schorten 
tot na de bekendmaking van het rapport 
van het Intergouvernementele Comité en 
hij zou het ook juister hebben gevonden, 
wanneer het Comité-Monnet daarop had 
gewacht. 

Hij was derhalve van mening, dat het 
ogenblik voor resoluties of verklaringen 
nog niet was aangebroken. Die kan men 
pas geven wanneer men steunt op vol
doende gegevens van deskundigen. 

De heer Korthals kon er aan herinne
ren, dat toen in de. Kamer enkele maan
den geleden aan de orde was hetgeen wij 
op nationaal niveau met betrekking tot 
de kernenergie zouden doen, hij reeds had 
gesteld, dat wij in Europa zeer ten ach
ter zijn bij de Ver. Staten en bij Rusland. 
Over de noodzaak van dé gezamenlijke 
aanpak is men het ook in het kader van 
de O.E.E.C. eens. 

Hij kon zich ook verenigen met de stel
ling in het verslag, dat een gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid moet worden 
aanvaard en hij wilde wel zeggen, dat zijn 
aanvankelijke gedachten ook gaan in de 
richting van een supranationaal orgaan. 
Het gaat er alleen om, welke bevoegdhe
den men daaraan zal geven, en daarover 
kan verschil van mening bestaan. 

Na nog te hebben vastgesteld, dat voor 
een werkelijke Europese eenheid de eco
nomische eenheld (gemeenschappelijke 
markt) absolute voorwaarde is,· omdat 
men anders een dak bouwt zonder huis 
eronder, richtte de heer Korthals zich te
gen prof. Gerbrandy (A.R.), die zich, als 
eenling van zijn fractie, in feite tegen de 
supranationale samenwerking als zodanig 
keerde en de K.S.G. een mislukking 
noemde. 

Prof. Gerbrandy haalde daartoe in het 
bijzonder de stijgende kolenprijzen naar 
voren, maar de h<>Pr T<rwth»ls wees hem 

DEZE BURGER 
is blij dat de studenten het van minister Cals gewonnen hebben, maar hij 
vindt het aardig dat de minister zo sportief is geweest met de juichende 
studenten mee naar Delft te g&an. A good loser is a joy lor ever. 

Ik ben blij dat de studenten het van de minister hebben gewonnen, om
dat daardoor een stukje menselijke vrijheid is gered. 

Een van de akelige dingen van het wat ouder worden is, dat ge beide 
kanten van de medaille in één oogopslag ziet en dat ÇJe erkennen moet 
dat de minister ook een stuk gelijk aan zijn zijde had. Een verrassend groot 
percentage van de studenten bereikt nimmer zijn bestemming en inderdaad 
is er (theoretisch en ook wel praktisch) veel voor te zeggen, die knapen 
tijdig om te zwitsen naar een ander doel. Bovendien vertegenwoordigt 
iedere niet-afgestudeerde student een materiële schadepost voor de ge
meenschap. 

Maar ik geloof dat er andere middelen dan wettelijke bestaan, die in 
zulke gevallen kunnen voorzien. In mpn tijd bestond het (ongeschreven, 
doch wel duidelijk uitgesproken) consilium abeundi 66k reeds. En als dat 
niet met zoveel woorden werd uitgesproken, dan lag het veelal opgesloten 
in het aantal maanden dat de gezakte kreeg. Er zullen maar heel weinig 
studenten zijn die, als ze voor de derde maal zakken en acht of twaalf 
maanden krijgen, daar niet uit eigen beweging de conclusie uit trekken 
maar uit te scheiden met de studie. 

Uit eigen beweging. . . . daar zit voor mij de knoop en de kneep. Uit 
eigen vrij e beweging en niet door de macht van de wet. 

Overheidsbemoeiing is in sommige gevallen aanvaardbaar en zelfs on
vermijdelijk en noodzakelijk. 

Doch de studentenwereld blijve zo lang mogelijk voor haar gespaard. De 
studentenwereld is nog een van de weinige lommer- en zonrijke enclaves 
in de statende staat. Men late haar enclave en oase en drenkplaats voor 
de naar vrijheid dorstende mens. 

De eerste aanslag op die vrijheid is nu afgeslagen. 
Tot vreugdige voldoening van 
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erop, dat de factoren, die dit in de hand 
werken, duidelijk zija: de algemene prijs
lltljging, de stijging van de lonen van de 
mijnarbeiders in de Europese Genaeen
Bchap gedurende de achter ons liggende 
jaren met 18 pct en dat men hier, in 
Europa, thans bezig is aan de exploitatie 
van slechtere, veel meer kosten yan voort
brenging vereisende lagen. 

• • • 

D e heer Korthals kwam nu tot zija 
laatste twee ernstige bezwaren, ge

legen in de kwestie van de controle op 
en de eigendom Yan de kernbrandstoffen, 
zomede de beperking van het gebruik 
voor vreedzame doeleinden. 

Gezien de zeer grote gevaren, die aan 
het splijtbare materiaal zijn verbonden, ia 
ook zijns inziens een controlestelsel - en 
zelfs een vergaand - nodig, maar voor 
hem was nog geenszins aangetoond, dat 
daarvoor de Europese Commissie voor de 
Kernenergie zou moeten hebben de "ui~ 
sluitende eigendom van de kèm~randstof
fen in ieder stadium van verwerking", zo
als de ondertekenaars dat wensen . 

Het ging hem voorts absoluut te ver 
om van eventueel splijtbaar materiaal, 
dat men in de toekomst nog zal ontdek
ken, reeds nu te verklaren, dat het eigen.
dom zal zijn van de Europese Commissie. 

De heer Korthals stond dus op dit 
standpunt: Aanvaard die volledige con
trole, maar laten we niet nu reeds beslill
sen, dat de eigendom in handen van de 
Gemeenschap zal komen, want als dat 
eenmaal het geval is, dan vreesde hij, 
dat we die er niet meer uit krijgen. 

PROF. GERBRANDY 
...... legen ...... 

Uit de verklaring van de IIOclalistische 
fractie-voorzitter in de Assemblée Com
mune, was gebleken, dat de gemeen
achapaeigendom van het splijtbare mate
riaalo een socialistische eis il!. De liefde 
van de socialisten voor gemeenschaps.
eigendom is bekend, aldus de heer Kort.
hals, maar ik ben niet voornemens om 
mij bij dit socialistisch beginsel aan te 
sluiten. 

Het speet hem, dat de ondertekenaren 
van het Comité-Monnet de regeling van 
gemeenschapseigendom hebben willen ac
cepteren. Hij zag daarvoor geen doorslag
gevend argument aangevoerd. 

Ten aanzien van de beperking van het 
gebruik voor vreedzame doeleinden meen
de hij, dat men wel erg voorzichtig moet 
zijn met het doen van uitspraken. Hie_r 
ligt mede een van de redenen, waarom hij 
deze zaak gaarne besproken zag op basis 
van door deskundigen van allerlei soort 
opgestelde documenten en waarom hij 
dus gaarne met het doen van uitspraken 
gewacht zou hebben tot we meer zouden 
weten van de plannen van het Inter
gouvernemeatele Comité, die dan toch 
binnenkort bekend zullen worden. 

Hoe dit echter zij, onze woordvoerder 
achtte het absoluut noodzakelijk, dat 
Europa geen afstand doet van de moge
lijkheid van voortbrenging van taktisch& 
atoomwapenen. Bovendien, zo vroeg hij, 
hoe denkt men over een volledige deel
name van Groot-Brittannië, die In de ver
klaring zeer sterk wordt bepleit en waar
voor ik dankbaar ben, want voor mijn 
fractiegenoten en mij speelt het deelne
men van Groot-Brittannië altijd een zeer 
grote rol. Hij sprak als zijn mening uit, 
dat het voor Nederland essentieel is, dat 
Groot-Brittannië erbij komt. Maar hoe 
denkt men nu het deelnemen Y&n Groot
Brittannië te bevorderen, indien wij nu 
gaan besluiten, dat de Gemeenschap moet 
afzien van de productie van taktische 
atoomwapenen? Hij geloofde, dat een we
reldrijk daar zeker niet van zal afzien. 

Wij zelf moeten er óók niet van afzien. 
Waar de mogelijkheid bestaat, dat de pro
ductie van atoomwapenen een belangrijke 
aangelegenheid wordt, daar mag Europa 
zich niet afhankelijk maken van anderen. 
Dat zou onze politieke zowel all! onze mi
litaire positie ten zeerste ondermijnen. 

De heer Korthals eindigde zijn betoog 
over deze voor de toekomst wellicht 
hoogst belangrijke zaak aldus: 

De kwestie van de Europese eenheid 
a.c'itt ik zeer belangrijk. Dat weet de Ka
mer uit hetgeen ik in het verleden hier 
meermalen naar voren heb gebracht. Ik 
heb echter aan punten van kritiek uiting 
willen geven, omdat ik meen, dat het kar
dinale zaken zijn. 

(Zie vervol1 paa. I) 



VRLJHEID EN DEMOORATIE 

Jungschläger 
Van Koning David wordt verhaald, dat hij in een 

moeilijke periode zijns levens de verzuchting slaak
te: "laat mij niet vallen in de hand van mensen". 

Moge de mens van alle tijden wel iets van deze 
verzuchting begrepen hebben, voor de mens van onze 
tijd kreeg zij acute betekenis. Onze mensbeschou
wing kan, helaas, niet zo optimistisch meer ~ijn als 
ze een ~alve eeuw geleden voor velen was. Het oude 
"homo homini lupus" - de ene mens is een wolf 
voor de andere - werd immers gruwelijke ervaring 
voor. millioeJ?.en, die in de ogen van anderen moes
ten staren als in die van een verscheurend dier. De 
huiveringwekkende "onthullingen" na Stalins dood 
konden dit slechts bevestigen. 

Aan Davids verzuchting ging een bede vooraf: 
,.laat mij toch vallen in de hand des Heren, want 
zijn barmhartigheid is zeer groot". Het zijn deze 
woorden, die ons te binnen schoten, toen wij de 
tijding hoorden van Jungschlaegers waarlijk drama
tische dood. 

Dat in een wreed totalitair systeem, gelijk in Nazi
Duitsland en in Sovjet-Rusland, de heiligste levens
wetten geschonden werden en worden is zo niet 
vergefelijk: dan toch begrijpelijk. Dat in een 
rechtsstaat, gelijk Indonesië wil· zijn - een proces 
gevoerd kan worden, als waaraan Jungschlaeger ten 
prooi viel, is begrijpelijk noch vergefelijk. Wat moet 
er omgaan in het hart van de mens, die terecht of 
ten onrechte van subversieve activiteiten beschul
digd, in een proces, dat naar rechtsregelen heet ge
voerd te worden, alle hem disculperende feiten en 
getuigenissen, hoe geloofwaardig zij mogen zijn, ge
wraakt ziet en alle hem belastende getuigenissen -
van hoe twijfelachtig allooi ook - aanvaard? Wat 
in het hart van rechters en openbare aanklager, die 
zulk een proces zo leiden? 

Wat Jungschlaeger aangaat, hem althans zal in de 
vreselijke maanden van beproeving en kwelling die 
hij moest doormaken, gedragen door eigen innerlijke 
kracht en gewetenszuiverheid en door de onbezwe
ken liefde zijner vrouw, gesteund alleen door de 
trouw van die andere moedige vrouw, die als een 
waar verdedigster des Rechts hem terzijde stond, 
menigmaal de gedachte door het hoofd zijn gegaan, 
vertolkt in Davids bede en verzuchting. 

Wat mensen hem mogen hebben aangedaan, 
Jungsèhlàeger is ten slotte niet in de hand van men
sen gevallen, doch in de hand des Heren, wiens 
barmhartigheid zeer groot is. 

Dit strekke wie hem boven alles lief waren tot 
troost. Hèt strekt tot troost óók allen wie Recht 
boven macht gaat. 
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Jungschlaegers doodt behoedt zijn rechters voor 
een vonnis, dat hen en hun land in de ogen van 
heel de beschaafde wereld onberekenbare schade zou 
hebben berokkend. Zijn dood doordringe hen van 
de noodzaak, nog aanhangige processen te voeren 
in de sporen des Rechts zoals dat buiten hun lands
grenzen alom wordt erkend! 

maar als er recht zal ZlJn tn Indonesië . .... 

<Vervolg van pag. 2) 

Nogmaals, ik geloof, dat een deel van 
de verschillen van inzicht voortkomt uit 
het feit, dat de zaak nog niet rijp is voor 
het stellen van richtlijnen, zoals in de ver
klaring-Monnet neergelegd. 

Ik had dan ook liever gezien, dat ons 
hierover een uitspraak niet was gevraagd. 
want die wordt ons nu gevraagd over een 
verklaring, die onvoldragen is en ook on
voldragen moest zijn, omdat de nodige 
stukken niet ter tafel liggen, omdat wij 
dus nog niet onze conclusies hebben kun
nen trekken en, zoals uit het punt van de 

. militaire productie blijkt, de onderteke
naars op een uiterst essentieel punt tot 

. diametraal tegenover elkaar staande in
terpretaties komen. Zo'n vrucht is niet 
rijp en moet niet worden geplukt. Wij 
deden beter, haar nog een tijdje in de zon 
te laten hangen". 

• • • n e stemming kon pas later geschie-
den,. toen de heer Korthals voor zijn 

Internationale werk alweer in het buiten
land zat. Vóór die stemming legde nu on
ze fractievoorzitter, prof. Oud, de korte 
verklaring af: .,Mijn politieke vrienden 
en ik zullen onze stem aan de conclusie 
niet geven, doch ter voorkoming van mis
verstand stel ik er prijs op, uitdrukkelijk 
vast te stellen, dat dit uitsluitend ge
schiedt op de gronden, die door de heer 
Korthals bij de gedachtenwisseling zijn 
ontwikkeld". 

Het is duidelijk, dat onze fractie zich 
- ten overvloede - nogmaals losmaakte 
van de andere tegenstemmers, wier ar
gumenten de onze bepaald n i e t waren. 

De conclusie werd aangenomen met 64 
tegen 12 stemmen. Tegen stemden onze 
V.V.D.-fractie, de Staatk.-geref., prof. Ger
brandy (A.R.) en de C.P.N. A. 

deR. 

AGENDA 
Woensdag 2 mei, openb. verg. in 

Brinkman te Haarlem. Spr. mevr. 
Fortanier-de Wit. 

Donderdag S mei. Verkiezingsrede 
Ir. J. Baas te Hardenber&", zaal 
Leering. 

Maandag "; mei. Middenstandsfo
rum te Hengelo. 

Dinsdag 8 ·· mei. Verkiezingsrede 
prof. Oud te EDSClbede, zaal 
Schouwburg. 

Vrijdag 11 mei. Verkiezingsrede 
prof. Oud te Leeuwarden. 

Zaterdag 12 mei. Openbare verg. te 
Assen, Spr.: prof. mr. Oud. 

Maand&&" U mei. Openbare verga
dering te Schacen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

Dlnsdac 15 mei. Verkiezingsrede 
Van Leeuwen en Schultemaker te 
Zwolle, .zaal Gijtenbeek. 

WoeDIIdac 16 mei, Vrouwen Ver
kiezings Dag te AmaterdaDL 

Woensdag 16 mei. Vrouwenverkie
zingsdag te Amsterdam, Minerva
paviljoen. 

Donderdag 1'7 mei. Politiek Caba
ret te Almelo, in Groenendaal. 
Spr.: W. J. Leyds. 

Donderdag 17 mei. Openbare verg. 
te Klaaswaal. Spr. Iiir. H. van 
Riel. 

Dinsdag 22 mei. Openb. verg. te 
Soest, Oranje Hotel. Spr. mr. C. 
Berkhouwer. 

Ik zal het horen 

Woensdag 28 mei. Forum te Vol
lenhoven, zaal Seidel. 

Donderdag 24 mei. Openb. verg. te 
Giessen Nieuwkerk in zaal de 
Baat. Spr. mr. Ridder van Rap
pard. 

Zaterdag 26 mei. Pol. Cabaret te 
Appingedam in zaal Kraa1ma. 
Spr. drs. Korthals. 

Maandag :e8 mei. Verkieziugsrede 
Zegering Hadders te Almelo In 
GroenendaaL 

DiniNiac 11 mei. Forum en rede 
Zegering Hadden te Hardenber&", 
zaal Leering. 

Vrijdag 1 juni. Verkiezingsrede 
Korthals te Kampen, zaal St.
herberg. 

Maandag 4 juni. VerkiezingBrede 
Z. Hadders en Meyr. Stoffels van 
Haaften te ZwoUe in Odeon. 

.. Maandag 4 juni. Forum te Holten 
in Holterman. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede 
Van Leeuwen te Deventer in de 
Schouwburg. 

Dinsdag 5 juni. Openb. verg. te 
Schiedam in De Amstelbron, 
Broersvest Spr. mr. Ridder van 
Rappard. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede 
Mevr. Fortanier-De Wit te 
Steenwijk. 

Woensdag 6 juni. VerkiezingBrede 
Korthals te Almelo in Groenen
daal. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij. 

eenkomsten, waarin een ~Iiddenstanda
forum zal optreden, belegd: 

Maandag 7 mei te Hengelo (0.). 

Maandag U mei te Zelat In hotel ..a-1-
tage", om 8 uur. 

Vrijdag !5 mei te Wueenaar • 

Maandag :e8 mei te Holten. 

Donderdag 31 mei te 's-Gravenhage In de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 

Maandag 4 juni te Rotterdam. 

Dinsdag 5 juni te Goes.. 

Woensdag 6 juni te Middelbur&". 

Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toega.a
kelljk voor leden van omliggende af
delingen. 



Flitsen van Het Bin~enhof (11) 

Uitstekende maidenspeech van mevrouw StoHels-Van Haaften
Vraagpunt over opheffing handelingsonbekwaamheid van de ge
huwde vrouw- Voorlopige conclusie van minister Van Oven
V.V.D.-fractie achter deze conclusie - Het huwelijk als twee
eenheid - De C.H.-fractie viel weer uiteen. 

Zelden zal een vrouwelijk Kamer• 
lid zoveel geluk hebben gehad als 

onze geestverwante, mevr. Stoffels-Van 
Haaften, die haar maidenspeech mocht 
houden over een voor haar zo aantrek• 
keiijk onderwerp als de opheffing van 
de . handelingsonbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw. 

Maar ook wie een gelukje heeft, weet 
dat nog niet altijd op de juiste wijze te 
gebruiken. Mevrouw Stoffels heeft dat 

'heel goed geweten en zij hield deze mai
denspeech op zo frisse puntige wijze, 
~at fractievoorzitter Oud haar na afloop 
spontaan de hand drukte. 

Daarin lag ongetwijfeld niet alleen 
voldoening uitgedrukt over deze speech 
op zichzelf, maar ook over de thans ver
worven zekerheid dat deze vlotte ju
riste, die stellig niet ten onrechte door 
haar medeleden van de Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en 
Gelijk Staatsburgerschap tot presidente 
dier vereniging is gekozen, een aanwinst 
is voor de fractie en een waardige ver
goèding voor het verlies, welke de frac· 
tie leed door het tussentijdse aftreden. 
wegens zijn drukke werkzaamheden als 
industrieel, van de heer Ankersmit. 

Wanneer wij op de zaak zelve thans 
niet te diep ingaan, is dat, omdat zij 
zeer binnenkort wederom aan de orde 
komt, bij de behandeling van het des
bdreffende wetsontwerp. 

Het voorstel, zoals het daar lag bij het 
overlijden van minister Donker, wilde 
wel de handelingsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw opheffen, maar be
perkte toch haar bevoegdheld nog ten 
aanzien van het gemeenschappelijk ver
mogen. 

De meerderheid van de Vaste Com
missie voor de Justitie, onder voorzitter~ 
schap van prof. Oud, was het met deze 
beperking niet eens en namens haar had 
de heer Oud destijds dan ook reeds een 
amendement ingezonden, dat een volko
men gelijke rechtspositie voor de ge
huwde vrouw zou waarborgen. 

Het toeval heeft nu gewild, dat wijlen 
minister Donker werd opgevolgd door 
een bewindsinan - prof. Van Oven -
die als bekend en vooraanstaand rechts
geleerde, reeds dertig jaar lang strijd 
heeft gevoerd voor een wettelijke rege
ling zoals bereikt zou worden na aan
vaarding van het amendement van prof. 
Oud en zijn mede-ondertekenaren. 

Het ligt voor de hand, dat minister Van 
Oven nu gaarne een nota van wijzigin
gen zou ·indienen op het ontwerp van 
zijn voorganger, waarbij het systeem van 
het amendement praktisch werd overge
nomen. 

Waarschijnlijk uit een te respecteren 
deferentie tegenover zijn overleden voor
ganger, heeft de minister dat echter niet 
zo rechtstreeks willen doen en hij had 
er nu dit op gevonden, dat hij de Kamer 
eerst liet antwoorden op het vraagpunt: 

MINISTER VAN OVEN 
.... . . 30 i aar lang strijd ...... 

MEVR. MR. STOFFELS-VAN HAAFTEN 
• ..... geslaagde maidenspeech ...... 

Moet bij verlening van handelings
bekwaamheid aan de gehuwde vrouw de 
wettelijke gemeenschap van goederen in 
die zin worden geregeld. a. dat de rechts
positie van man en vrouw ten aanzien 
van hun gemeenschappelijk vermogen 
gelijk is; b. dat de bevoegdheid van de 
vrouw ten aanzien van het gemeen
schappelijk vermogen beperkt is? 

En de "voorlopige conclusie" van de 
minister, waarover de Kamer nu kreeg 
te beslissen luidde: "Bij verlening van 
handelingsbekwaamheid aan de gehuw
de vrouw ware de wettelijke gemeen
schap van goederen in die zin te regelen, 
dat de rechtspositie van man en vrouw 
ten aanzien van hun gemeenschappelijk 
vermogen gelijk is". 

De keuze van mevrouw Stoffels-Van 
Haaften kan men wel bevroeden, maar 
zij smaakte het genoegen, tevens te kun
nen mededelen, dat niet alleen zij, maar 
haar gehele fractie stond achter deze 
"voorlopige conclusie". 

Verwonderlij1k was oo}{ dat weer niet, 
want de gelijkstelMug van mannen en 
vrouwen voor de wet i.> reeds tientallen 
jaren een ondubbelzinnige eis geweest 
van alle liberale en vrij:zD.nnige partijen, 
die we in ons land gekend hebben. 

• • • 
Mevrouw Stoffels schaarde zioh dan 

ook in de eerste plaats op prin
cipiële gronden achter deze conclusie, 
omdat ook in deze materie, zoals zij in 
den brede toelichtte, een achterstelling 
van de vrouw bij de man niet aan
vaardbaar is en omdat deze bovendien 
ook niet in overeenstemming is met ar. 
tikel 16 van de Ver<klaring van de Rech
ten van de Mens, waarin staat, dat 
ieder der echtgenoten gelijke rechten 
'heeft, zowel tijdens als na de ontbin
ding van het huwelijk. 

Zij zag de verklaring van de Rechten 
van de Mens zo, dat deze de Staten de 
verplichting oplegt om in hun wetge
ving t·e. streven naar verwezenlijking 
van deZe rechten. Welnu, wat dit arti
kel 16 betreft, had Nederland nu de 
ikans. 

In de tweede plaats schaarde zij ~icih 
achter deze conclusie, omdat die de 
enige mogelijkheid biedt om de vrouw, 
getrouwd in gemeenschap van goede
ren, werkelijk handelingsbevoegd te doen 
zijn. Zou men d·eze conclusie niet aan
vaarden, dan geeft men haar, om met 
prof. Oven te spreken, slechts "stenen 
V'Oor brood". " 

Een derde reden voor onze geestver
wante was, dat in de overgrote meer
derheid van de Nederlandse gezinsV'er
houdingen de feitelij·ke toestand al zo 
is, als in deze conclusie worldt gesteld. 

De wet, zo betoog'<le zij, moet de men
sen in de gelegenheid stellen, eigen ver
antwoordelijkheden beter te beleven. Door 
herziening van de bepalingen voor de 
gemeenschap van goederen in de geest 
van deze conclus.ie, stelt men de ge· 
huwde vrouw in de gelegenheid, d·e ver. 
antwoordelijkheid· voor het gezinsbud
get, waarvoor zij zich in de praktijk 
ook altijd verantwoordelijk heeft ge• 
voeld, ook jurildiscih te beleven. 

De wet behoort zich altijd, dus ook 

Copie voor desa rubr1ek te senden Raar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander• 
ltraat 16, Haarlem. 

16 Mei 1956 

VROUWEN 

V ERKIEZINGS 

DAG 
De convocaties zijn gereed en 
worden thans verspreid door de 
eentraie-vertegenwoordigsters 
en het werkcomité. 
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Stemmen bij volmacht, 
of elders 

Op verzoek herhalen wij hier eb! 

mededelingen, die wij in het weekblad 
van 31 Inaart plaatsten. 

Wie c·p de stemdatum (vermoedelijk 
13 juni) niet persoonlijk kan stemmen, 
kan een familielid of een huisgenoot 
machtigen. Daartoe moet men op de 
secretarie een formulier aalliVl'agen. 
Misschien zijn niet alle secretarieën 
even actief, maar ik weet een geval 
waarbij de machtiging reeds in maarfl 
geregeld WeTd. 

Minstens 14 dagen vóór de siemda
tum moet het in orde gemaakt zijn, 
dus laten wij zeg!g'en 29 mei.' 

Deze datum geldt ook als uiterste 
termijn, waarvoor men kan opgeven 
wanneer men wel zelf, Jl18ar in een 
andere gemeente wil stemmen. D&n 
moet men tussen 8 en 30 mei persoon
lijk op de secretatrie gaan zeggen. 

Knipt U dit uit en vertelt U het 
verder? 

J.H.S. 

Indrukken van 
23 en 24 

het televisiecongres op 
maart te Woudschoten 

Blijkens de perscommentaren heeft 
dit congres, hoe goed voorbereid ook, 
een enigszins onbevredigende indruk 
achtergelaten. Zelf kon ik er slechts 
een onderdeel van meemaken, n.l. de 
zaterdagochtend, die gewijd was aan 
de commerciële televisie. 

Waren enerzijds de congresgangers 
goed gedocumenteerd door de van te 
voren toegezonden praeadviezen, an• 
derzijcts vormde het m.i. een nadeel, 
dat de discussie niet werd ingeleid 
door een speciale deskundige, doch 
door een forum van vijf leden, die 
zich allen min of meer op de vlakte 
hielden. 

Zo kon het gebeuren, dat de dis
cussie vrijwel een uur aan de gang 
was, vóór men kwam tot een min of 
meer omlijnde omschrijving van het 
begrip commerciële televisie. Daarin 
onderscheidde men toen drie soorten: 
1 z.g. neutrale uitzendingen voor re
kening van een commerciële instel
ling, die haar naam voor en na de 
uitzending laat vermelden; 2 uitzen· 
dingen welke geheel uit reclame be
staan; 3 tussenvormen, bestaande uit 
uitzendingen van een voorlichtend 
karakter waaraan de naam van de 
commerciële instelling wordt verban· 
den (bijv. uiteenzetting van een nieu
we automobielconstructie). 

Over het algemeen bestond er bij 
de congresgangers nogal wat weer· 
stand tegen elke vorm van commer
ciële televisie, al waren allen begerig 
naar de baten, die deze commercie 
aan de televisiestichting zou kunnen 
opleveren! 

Men vreesde, dat het belang, dat de 
commerciële instellingen bij een 
groot aantal kijkers hebben, zou lei
den tot een daling van het peil der 
programma's. Doch eerlijkheidshalve 
wees een der congresgangers op het 

feit, dat de omroepverenigingen in 
zekere zin dit belang ook hebben, en 
regelmatig in de radio propaganda 
maken voor eigen zaak. 

Men was voorts beducht voor de 
concurrentie, welke de OJnroepver
enigingen zou kunnen worden aange
daan en zou daarom gaarne zien, dat 
er slechts één televisieprogramma te
gelijk kon worden uitgezonden. 

Het debat begon levendiger te wor
den toen een der voorstanders van de 
commerciële televisie vroeg, waaraan 
de reclame zoals wij dit tot dusver 
kennen verdiend heeft met zoveel 
pessimisme en negativiteit tegemeet
getreden te worden. Men leest toch 
ook in een krant de advertenties, liO 

betoogde iemand anders, en niemand 
zou deze waardevolle vorm van voor
lichting meer willen missen. Handel 
en nijverheid vormen een integre
>rend deel van onze samenleving, 
bracht onze geestverwant dr. K. van 
Dijk naar voren en kunnen daaruit 
niet weggecijferd worden. De tijd 
waarin zij het meest bloeiden, onze 
Gouden Eeuw, heeft onze hoogste 
cultuuruitingen voortgebracht. Een 
volgende spreker wees op de ontwik
kelende invloed, die de reclame in 
de vorm van de Verkade's albums 
heeft uitgeoefend. 

Tot een uitSpraak: vóór ot téaen 
commerciële televisie is de vergade
ring niet gekomen. Daarvoor bestaan 
ook nog te weinig gegeveDB. Mijn in
druk is echter, dat er van de zijde 
der omroepverenigingen, d:e V.P.R.O. 
uitgezondel'd, niet met enthousiasme 
naar commerciële televisie wordt uit
gezien. 

Misschien spreekt hier ook de be
kende Hollandse bedachtzaamheld een 
woordje mee. 

E. Veder-Smit 

~----------------------------------------------
in dit geval, aan te passen aan de nor
men, die de rechtsovertuiging van het 
volk gevormd heeft. 

In het , begin van haar rede had mr. 
Stoffels-Van Haaften, uitgaande van 
enige historische beschouwingen, de 
emancipatie 'v'an de vrouw geschetst. 
Door deze emancipatie en het doordrin. 
gen van deze emancipatie in ons hele 
maatschappijbeeld, is de ongelijkwaardi
ge juridische positie V'an de vrouw in 
het huwelijk ook niet meer te verdedi
gen met de oude argumenten. 

Door het enkele feit van het huwelijk 
wordt men niet liethamelijk zwakker of 
geestelijk minderwaardiger, tenzij men 
(doch dat'Veronderstelde mevr. Stoffels 
toch niet) zou menen, dat men aan de 
verstandelijke vermogens van de vrouw 
zou mogen twijfelen enkel en alleen uit 
hoofde van het feit, dat zij onder onze 
tegenwoordige huwelijkswetten trouwt! 

Uit het wezen van het huwelijk, dat 
een twee-eenheid is of althans behoort 
te zijn. kan toch moeilijk de onderge
schikfuei!d van de een aan de ander, in 
welke V'ovm dan ook, worden ·gesteld. 

Nadat minister Van Oven zijn "voor • 
lopi·ge conclusie" nog met overtuiging 

had veroedigd, werd deze aangenomen 
met 56 tegen 16 steir.men. Met onze 
V.V.D.-fractie stemden voor: de P. v. 
ei. A., de K.V.P., prof. Lemaire (on
afh. kath.) en vier leden van de C.H. 
(jkvr. Wttewa.aJll van Stoetwegen en de 
heren Van der Feltz, Van de Wetering 
en Kikkert). Tegen stemden de A.R., de 
staatk. geref. en vier leden V8Jl de 
C.H.·fractie, welke laatste dus weder
om in twee delen uiteenviel: de heren 
'IIilanus, Beernin'k, Sc:bmad en De Rudter, 

A. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Indrukken van onze Algemene· Vergadering te Amsterdam 

Grote eensgezindheid bleek o.m. bij de be
handeling van het· agendapunt: 

beleid Hoofdbestuur 
Enthousiasme bij onze Belgische gasten 

hutieverhoging na een 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
eratie, welke op vrijdag 13 en zaterdag 14 april j.l. in "Bellevue" te Amsterdam is 
gehouden, stond onmiskenbaar onder invloed van de . naderende verkiezingsstrijd. 

Daarop wezen alle aantrekkelijke affiches, welke de wanden sierden en hier hun 
première beleefden. 

De zaal was verder op aantrekkelijke 
wijze met platen, bloemen en partijvlag
gen versierd. Tegen het aanvangsuur was 
zij vrijwel geheel met ca. 500 afgevaar
digden gevuld, die zich, zoals gebruike
lijk, onledig hielden met begroeting van 

• bekenden en geanimeerde onderlinge ge
sprekken. 

Op het podium hadden de leden van 
het dagelijks bestuur plaats genomen. Op 
de eerste rijen zaten de leden van het 
hoofdbestuur, van de Kamerfractie en de 
Belgische gasten. 

Er heerste een opgewekte stemming, 
overtuigd als men er van is, dat de 
V.V.D. in opgaande lijn gaat. Met span
ning wachtte men op de traditionele 
openingsrede van de partijvoorzitter, prof. 
Oud, die voor de radioluisteraars - men 
had weer een uur zendtijd kunnen los
peuteren! - werd ingeleid door de heer 
Dettmeijer. 

Klokslag vijf minuten over acht viel de 
hamer "én was de vergadering begonnen. 

TeleCJram aan 
H.M. de KoninCJin 

Na het uitspreken van zijn grote rede 
en van de .plechtige herdenking van mr. J. 
Rutgers, waarover wij uitvoerig in onze 
vorige ecUtie schreven stelde de voorzit
ter voor het volgende telegram aan H.M. 
de Koningin te l'ichten: 

"Toegenegenheid en aanhankelijkheid 
jegens U en Uw gezin zijn de gevoelens, 
welke de leden van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie bezielen tijdens 
de algemene vergad.ering van de V.V.D. 
in Bellevue te Amsterdam op 13 en 14 
april van dit jaar, waarin Uw oudste 
dochter voor het eerst deelneemt aan het 
staatkundig leven van Ons land - Oud -
voorzitter, Dettmeijer - Alg. secretaris." 

Met luid applaus werd hiertoe met al
remene stemmen besloten. 

Later werd het navolgende telegrafi
llehe antwoord ontvangen: 

"Hare Majesteit de Koningin heeft mij 
tipgedragen U Haar vriendelijke dank 
ever te brengen voor Uw zeer gewaar-
4eerd telegram, ·Hare Majesteit toegezon
den tijdens de algemene vergadering van 
4e Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie". De particulier secretaris van Hare 
Majesteit de Koningin. w.g. W. J. Baron 
van Reeekeren van Molecaten. 

VerwelkominCJ van 
buitenlandse CJasten 

De voorzitter verwelkomde de Belgi
sche gasten, onder wie de heren Fer
raille, bestuurslid van het Liberaal 
Vlaams Verbond en Fr. Grootjans, volks
vertegenwoordiger van Antwerpen. 

Spreker herinnerde aan de gewaardeer
de traditionele uitwisseling van vertegen
woordigers bij hoogtijdagen van de Bel- • 
gische en Nederlandse Liberale partijen. 

Na in het begin der 19de eeuw uiteen 
te zijn gegaan, zijn beide landen weer tot 
elkaar gekomen en werken nu getrouw 
samen in de Benelux. Internationale libe
rale samenwerking is zeer gewenst, maar 
soms wel eens moeilijk - men denke 
aan het contact met West-Duitsland -
omdat er soms verschil van inzicht over 
de practlsche verwezenlijking der ge
meenschappelijke beginselen zelf blijkt 

·te bestaan. Maar dat geldt gelukkig niet 
voor België, waarmede sinds jaren har
telijke betrekkingen worden onderhou
den, getuige de gewaardeerde aanwezig
heid der Vlaams-liberale delegatie (ap
plaus). 

Rede van de heer Grootians 
De heer Grootjans uit Antwerpen be

vestigde, dat zijn opdracht om de Belgi
sche geestverwanten te vertegenwoordi
gen aangenaam was. Het Liberaal 
Vlaams Verbond streeft naar samenwer
king en saamhorigheid met de Neder
landse vrienden. De toespraak van de 
heer Oud was voor hem een verfrissend, 
geestelijk bad geweest. Zij maakte op de 
Belgen grote indruk en genoot hun vol
ledige instemming (applaus). 

De lage landen hebben in de toekomst 
nog een grote rol te spelen in de Euro
pese sámenwerking, omdat de kleine 
naties hebben op te komen voor hun 
·rechten tegenover de grote, gekneld tus
sen grote politieke blokken, maar onbe
vreesd gaan zij de toekomst tegemoet. 
Daarin zal de strijd tussen liberalisme en 
collectivisme moeten worden voortgezet. 

Gelukkig tonen, ook in België, de jon
geren een stijgende belangstelling. Spre
ker zelf is voorzitter van de Liberale 
Jeugd van België, die haar ledental heeft 
weten te verdubbelen (toejuichingen). De 
Nederlandse Liberalen gaan goed uitge
rust ten strijde. Mogen de komende ver
kiezingen voor hen een groot succes wor
den! Dat zal alle Europese liberalen 
sterken en het liberalisme overal aan 
kracht doen winnen (applaus). 

De voorzitter dankte de Belgische gast 
voor zijn sympathieke en geestdriftige 
toespraak. 

Hierna werd het verslag van de Com
missie voor de Notulen van de Buiten· 
gewone Algemene Vergadering van H 
januari 1956 te Amsterdam, uitgebracht 
bij monde van de heer A. M. P i n o 
('s-Gravenhage), strekkende tot goed
keuring der notulen. aanvaard. 

De voorzitter bracht de samen
stel!.ter van de notulen en de commissie 
dank. 

Tot leden van de nieuwe Notulencom
missie werden benoemd de heer A. .J. 
Tom te Zwolle, mevrouw mr. H. de Lan
ge-Van Raalte te Den Haag en de heer 
A. v. d. Berg Azn. te Boskoop. 

JaarverslaCJ 
Vervolgens was aan de orde het jaar

verslag van de secretaris, door de heer D 
W. De t t me ij er uitgebracht. 

In dit overzicht wordt herinnerd aan 
enige belangrijke politieke gebeurtenis
sen in 1955, zoals het crematiedebat in 
de Tweede Kamer, waarbij de P.v.d.A. 
het opkomen voor de geestelijke vrijhei<l 
aan de V.V.D. overliet. 

Dan was er de Kabinetscrisis, ontstaan 
na het met 50 tegen 48 stemmen verwel'
pen van de Huurwet, welke door de for
mateur mr. Burger werd "opgelost" door 
de terugkeer van alle ministers op basis 
van iets gewijzigde wetsvoorstellen in
zake huurverhoging en belastingver. 
la ging. 

De regeringspartijen bleken daarbij 
binnenskamers te hebben afgesproken 
geen enkele wijziging in de belasting
voorstellen bui,ten het compromis mef'r 
te aanvaarden. Toen een amendement 
van onze partijgenoot mr. van Leeuwen 
tot verlaging van een onevenredig zware 
belastingdrulk op de ongehuwden werd 
afgewezen, hoewel dit bij sommige 
woordvoerders van de regeringspartijen 
wel instemming vond, verliet onze frac
tie, die er niet .,voor spek en bonen" wil
de bijzitten, uit protest de verg<:dering 

Verder wordt gememoreerd het flinke 
optreden van mevrouw Fortanier de Wit 
bij het televisiedebat, waarbij zij er in 
slaagde dat de minister een voorzichtige 
toezegging deed inzake het iockennen 
van radiozendtijd aan de V.V.D. 

Ook bij de behandeling van de Rijks
begroting voor 1956 hebben onze fmcties 
zich krachtig geweerd. 

Een jaarverslag 
korte discussie 

met perspectieven 
aanvaard 

Con tri-

In de Tweede Kamerfractie werd de 
heer H, J. Ankersmit vervangen door 
mevrouw mr. J. M. · Stoffels-v. Haaften. 

Uiteraard wordt met voldoening ge
wag gemaakt yan de geslaagde V.V.D.
dag op 17 september j.l. te Scheveningen, 
gepaard gaande met de publicatie van 
een Liberaal Manifest en de brochure 
.,Opgaande Lijnen", zomede met de inzet 
van een tweede ledenwerfactie. 

In de samenstelling van de fractie in 
de Eerste Kamer kwam geen wijziging. 

Het aantal afdelingen steeg van 338 
tot 348. 

Herdacht wordt het diepbetreurde 
overlijden van de oml-secretaris J. Rut
gers en van enige andere vooraanstaande 
partijleden. 

De jaarvergadering werd te Hanrlem 
gehouden en had een vlot verloop. 

Vervolgens herinnert het verslag aan 
de werkzaamheden van de verschillende 
partij-organen, waaruit een toenemende 
activiteit blijkt. 

De Partijraad besprak o.a. het huur
vraagstuk, ingeleid door prof. dr. H. .J. 
Witteveen, de algemene ouderdomsver
zekering, toegelicht door mr. C. E. J. 
Maitland en de candidaatstelling voor de 
Tweede Kamer. waarbij 15 leden en 
plaatsvet·vangende leden van de Verkie
zingsraad werden benoemd. 

Gepl-ezen wordt de activiteit van de 
Landelijke Middenstandscommissie, die 
maandelijks vergadert en vele midden
standsfora heeft gehouden. 

Verder wordt vermeld de belangrijkste 
werkzaamheden van de Commissie voor 
Actuele Zaken, de Vereniging van Sta
ten- en Raadsleden, de organisatie "Vrou 
wen in de V.V.D.", de J.O.V.D., het 
Vlaams-Nederlandse Liberale Contact en 
de prof. mr. B. M. Teldersstichting. 

Het verslag besluit als volgt: 
"Gij allen wenst, dat de invloed van 

het liberalisme in Nederland in stijgende 
mate zal toenemen. Er lijkt kans van 
slagen te zijn, maar de kans op succes 
en zeker op consolidatie van reeds be· 
haalde successen hangt ten nauwste sa
me:1 met de kracht van het part\j-appa
raat. 

De bezetting van ons secretariaat 
wordt te klein. wij groeien uit onze kan
toorruimte en hebben onvoldoende do
cumentatie. Aan mij was het U dit onde·· 
de ogen te brengen, aan U een oplossin;2: 
dit mogelijk te malken. Gij kunt dit doen 
door de penningmeester te steunen bi:] 
zijn pogen de partij ook financieel meer 
te doen offeren. Het liberalisme eist ve•!l 
van zijn voormannen. Laat het tonen, 
dat het hun tenminste de werktuigen ter 
beschikking wil stellen. 
W~nneer gij dit jaarversla~ leest, is 

het jaar 1956 reeds een eindweegs ge
vorderd. Nog slechts enkele maanden 
scheiden ons van de Tweede Kamerver· 
kiezingen, hoogtepunt in het politieke 
leven. Veel wordt van ons allen in deze 
maanden geëist. De voortekenen zijn 
gunstig, doch slechts met vere1•ndf' 
krachten kunnen wij succes behalen. 

De activiteit, die in het jaar 1955 in 
alle geledingen der Partij is betoond. 
maakt dat wij de krachtsinspanning die 
ons thans wacht met vertrouwen tege
moet zien. Moge het volgend jaarverslag 
ervan kunnen getuigen, dat dit vertrou
wen gewettigd was". 

Alvorens het verslag zonder discussie 
werd goedgekeurd, verzocht de s e c r e -
t ar is de besturen van centrales en af
delingen nog eens met klem een vlot 
werkende, steeds parate organisatie op 
te bouwen en met de moderne werkme
thoden mee te gaan. Stroefheid moet 
worden vermeden, beantwoording van 
correspondentie versneld, opdat men in 
de pas blijve. 

Onder applaus dankte spr. zijn mede
werkers op het secretariaat, in het bij
zonder mej. mr. van Everdingen en de 
heer van Vlaardingen, waana het verslag, 
met een dankwoord van de v o o r z i t • 
t er, werd goedgekeurd. 

Financiële zaken 
De rekening en verantwoording en het 

jaarverslag van de penningmeester, toe
gelicht door de heer S. J. van den 
B erg h, gaven een minder optimistisch 
beeld dan dat van de secretaris. Reeds bij 
dit agendapunt wees de schatkistbewaar
der er dan ook al op, dat handhaving, 
laat staan verbetering, van het partij· 
apparaat slechts mogelijk is, wanneer de 
inkomsten door verhoging van de contri
butie versterkt worden. 

Met alle begrip voor de moeilijkheden 
van de afdelingsbesturen, acht het hoofd· 
bestuur deze maatregel dan ook onver
mijdelijk. Men moge daarbij bedenken, 
dat van de contributie, welke het lid be· 
taalt, de afdeling 50% behoudt en dat 
van de andere helft het hoofdbestuur 
nog 40% aan de centrales moet afstaan, 
zodat slechts 30 cent van elke gulden aan 
de centrale kas ten goede komt. 

Alle partijleden moeten in het dekken 
van de begrote uitgaven een evenredig 
aandeel nemen, nu gebleken is, dat men 
er met ledenwerving alleen niet komt. 
Spreker deed een krachtig beroep op de 
vergadering om het voorstel van het 
hoofdbestuur tot contributieverhoging 
aan te nemen. Men dient een offer voor 
de goede zaak te brengen! (Applaus). 

De v o o r z i t t e r gaf de vergadering 
in overweging deze woorden wel ter har
te te nemen. 

Uit het verslag van de commissie van 
voorlichting. over de rekening en verant
woording van de penningmeester over 
het jaar 1955, dat door de secreta r i s 
werd voorgelezen, blijkt, dat ook deze 
een vaste financiële basis voor de partij• 
financiën nodig acht. Mede op grond van 
het accountants-rapport, adviseert zij tot 
décharge, ook wat betreft de fianciering 
van het weekblad "Vrijheid en Democra
tie". 

Hiertoe werd met algemene stemmen 
besloten. 

De v o o"r zitter dankte de penning
meester voor zijn nauwgezet beheer en 
de kascommissie voor haar arbeid <ap
plaus), 

In plaats van de aftredende leden, de 
heren mr. F. H. A. de Graaff te Amster
dam, ir. J. C. Koors Sijpesteijn te Krom
menie en dr. C. F. Karsten te Rotterdam 
werden met algemene stemmen benoemd 
de heren H. J. Ankersmit te Deventer, 
C. M. Rage te Delft en B. A. Poulie Wil· 
kens te Veendam. 

<Vervolg op pag. 6) 

A FOF.I JNGSNIEUWS 

GroninCJen 
hield studiebiieenkomst 

Op 5 april werd te Groningen een stu
diebijeenkomst gehouden, waar de heer 
H. Waalkens, burgemeester van Vlagt
wedde sprak over de problemen van 
Z.O.-Groningen, de streek. gevormd door 
de gemeenten Vlagtwedde, Onstwedde en 
een gedeelte van de gemeente Wilder
vank (Stadskanaal). 

Spreker noemde de verspreide ligging 
van de eigendommen in het hoge ge
deelte van dit gebied een van de hoofd
problemen. Ruilverkaveling is dringend 
gewenst, maar de grondPigenaren voelen 
er weinig voor. 

De ten westen van de hoge grond lig
gende venen werden in vorige eeuwen af· 
gegraven en ontgonnen door de stad Gro
ningen, waardoor deze gemeente in deze 
z.g. Kanaalstreken nog steeds eigenaar is 
van de meeste grond, terwijl zij tevens 
het beheer en onderhoud van wegen en 
kanalen heeft. Ook dit vormt een van de 
problemen van de streek. Verder werd 
gewezen op de werkloosheid, ontstaan 
doordat de bevolking vroeger werkzaam 
was bij de vervening, welke thans niet 
meer plaats vindt. Behalve de genoemde 
behandelde spreker nog vele andere pro
blemen en beantwoordde zeer veel vra
gen. 
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Contributieverhoc.:~inC) 
aanc.:~enomen 

Aan de orde was een voorstel van het 
hoofdbestuur om artikel 31 van het Huis
houdelijk Reglement als volgt te wijzi
gen: 

"1. De minimum-contributie bedraagt 
f 10.- per jaar; voor gezinsleden en 
adspirantleden bedraagt de minimum
contributie f 5.-. 

2. Het bestuur ener afdeling, alsmede 
het hoofdbestuur, verleent, gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van contri
butie, indien het lid schriftelijk te 
ke'rmen geeft, dat het betalen van de 
volle contributie voor hem te be
zwaarlijk is". 

De heer Y. H. K a 1 t (Soest/Soester
berg zeide het wel eens te zijn met de 
noodzakelijkheid van vérsterking der 
geldmiddelen, doch zijn afdeling vreest 
daarvan een ongekeerd resultaat, zoals 
uit de reacties bij raadpleging van de le
den is gebleken. 

Het vragen van dispensatie zal velen 
tegen de borst stuiten. Men late zulks 
aan het beleid van de afdelingsbesturen 
over. Spr. zou een tussenvoorstel prefe
reren, dat tot f 7.50 gaat. 

De heer A.E. J. Modderman (Lei
den) zeide al eerder een voorstel tot con
tributieverhoging te hebben verwacht, 
doch acht 100% verhoging een krasse 
maatregel. In Leiden betaald slechts 25% 
der leden meer dan de minimumcontri
butie en hiervan 2/3 niet meer dan f 10.-. 
Het voorstel zal de ledenwerving bemoei
lijken. Daarom heeft zijn afdeling een 
tussenvoorstel ingediend, dat een keuze· 
laat uit een minimumbijdrage van f 6.-, 
f 10.- of f 20.-, met een minimumafdracht 
van f 3.50 aan het hoofdbestuur. 

De heer G. J. S c h ö t te 1 n d re i er 
(Voorburg) is het eens met het hoofd
bestuur, dat de vooroorlogse contributie 
onmogelijk gehandhaafd kan worden, 
want het kostenpeil is verdrievoudigd en 
dat geldt ook voor de ,Partij. 
- Zijn afdeling geeft de voorkeur aan een 
progressieve contributie van f 1.- per 
f 1.000.- inkomen met een minimum van 
I 5.-, zonder onderzoek naar het be
lastbaar inkomen (rumoer). 

De heer J. J. Korf f (Laren-Blaricum) 
steunt het voorstel van de afdeling Lei
tien, doch heeft bezwaar tegen de ont
heffingsbepaling. Zijn afdeling is van 
mening, dat de leden te weinig van de 
partij vernemen, omdat nu eenmaal niet 
iedereen een abonnement op "Vrijheid en 
Democratie" kan nemen, dat f 7.50 extra 
kost. Hij bepleit de uitgave van een po
-pulair maandblad. 

De heer J. K. Fr ederik ze (Arn
hem) merkte op, dat de Centrale Arn
hem de noodzaak van versterking der 

-financiën erkent, doch daara~n ook be
zwazen verbonden acht. Aangezien in de 
eerste plaats de centrale kas meer geld 
nodig heeft, zou het voldoende zijn de 
afdracht daaraan te verhogen tot f 3.50. 

Mr. D o r ho ut (Groningen) sloot 
zich hierbij aan. Hogere afdelingscontri
butie acht spr. niet nodig. Laat men de 
contributie op f 6.50 brengen en hiervan 

_ f 3.- voor de centrale kas bestemmen. 
- De heer H. W. Harwig (Rhenen) 
zeide, als afgevaardigde van een der 
jongste afdelingen van de partij, zich te 

-verbazen over zoveel deining om een 
paar gulden contributie. 

Mr. J. Kamp (Rotterdam) ver
klaarde, dat zijn afdeling achter het 
hoofdbestuur staat. Laat men niet lan
ger praten, anders stelt de zorgzame 
penningmeester nog de portefeuille
kwestie! 

_ De heer H. J. de Ridder (Heelsum) 
zeide van het voorstel geschrokken te 
zijn, omdat hij vreest dat het zijn af
deling de helft van dé leden zal kosten. 
Zij deelt de bezwaren tegen de dispen
satiebepalnig, doch zou zich met het 
voorstel van Arnhem kunnen vereni
gen. 

Mevrouw V a n D u y 1 (Amsterdam) 
opperde eveneens bezwaren. 

Jhr. W. H. D. Q u a r 1 es v a n U f
f o r d (Breukelen) steunde van harte 
het hoofdbestuursvoorsteL 

De heer B. Vin ken b o r g (Doetin
chem)), sloot zich hierbij aan, evenals 

- bij het pleidooi van Laren voor een po-
- pulair orgaan voor alle leden, van wie 

velen eigenlijk niet meer dan donateurs 
zijn. 

De penningmeester, de heer S. J. 
van den Bergh bracht de afgevaar
digden, die het voorstel hebben gesteund, 
daarvoor dank. Ten onrechte verwijt 
men het hoofdbestuur, dat het niet eer
der met dit voorstel is gekomen, doch 
men bedenke, dat eerst door middel van 
ledenwerving getracht is de geldmidde
len te versterken. 

Spr. verdedigt nogmaals de noodzake
lijkheid van deze maatregel, welke het 

hoofdbestuur meent te moeten handha
ven. Het gebeurt helaas meer dan eens, 
dat de afdelingen nalaten de centrale 
kas te laten delen in de meer dan nor
male contributie-afdracht van leden. 
Daarnaast dient voor bijzondere gevallen 
een ontsnappingsmogelijkheid te be
staan voor leden, die de volle bijdrage 
niet kunnen betalen. De dispensatiebe
voegdheid behoort een reglementaire 
basis te hebben. 

Het voorstel van het hoofdbestuur 
wordt vervolgens aanvaard, nadat een 
voorstel van de afdeling Soest was aan
genomen om in het 2de lid van artikel 31 
de slotzin te wijzigen in: "indien daar
voor in het belang der partij termen aan
wezig zijn". 

De v o o r zit ter, zijn voldoening 
hierover uitsprekend, merkte op, dat de 
afdelingsbesturel)., die bij de to~passing 
moeilijkheden ontmoeten, zich hierdoor 
niet uit het veld moeten laten slaan. De 
partij is dit offer ten volle waard! 

Beleid van het hoofd
bestuur 

Aangezien zich hiervoor geen sprekers 
hebben aangemeld, wordt het door het 
hoofdbestuur gevoerde beleid goedge
keurd. 

Beleid van de redactie van 
.. Vriiheid en Democratie"' 

Ir. H. van Raalte (Hilversum) 
verklaarde, dat het steeds mogelijk moet 
zijn het beleid van de redactie van het 
weekblad te bespreken, omdat dit offi
cieel orgaan van de partij is. Spreker 
stelde enkele vragen: 

Waarom wordt er niet meer vermeld 
over de werkzaamheden van het hoofd
bestuur en van andere partij-organen? 

Waarom zoveel politiek-nieuws uit de 
hoofdstad, waarvoor niet-Amsterdam
roers zich weinig interesseren? Laat men 
deze ruimte voor werkelijk politiek 
nieuws, b.v. inzake de werkzaamheden 
van de Provinciale Staten en voor po
pulaire artikelen besteden! 

De heer H .. G. D. Co p pens (Reeu
wijk) sloot zich bij laatst vermelde op
merking aan. Wij moeten ter wille van 
onze propaganda de massa bereiken en 
daarom is populaire publiciteit nÖdig. 

De secretaris de heer D. W. D et t
m e ij er, bestreed de opmerking dat 
niet voldoende aandacht wordt ge;ehon
ken aan de werkzaamheden van de or
ganen van de partij. 

De heer A. W. A b s p o e I, voorzitter 
van de redactiecommissie; gaf een ver
klaring van het ontstaan. van en de teeh-
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In memoriam 

echtpaar De Haan 

Eerst heden bereikte ons het ont
stellende bericht dat bij een nood
lottig ongeval is omgekomen de 
heer P. de Haan te Meeden en zijn 
echtgenote. 
De heer De Haan was secretaris 
van de afdeling Meeden van onze 
Partij en heeft in deze functie veel 
voor de V.V.D. gedaan. Wij blijven 
hem dankbaar en eren zijn nage
dachtenis. 

nische problemen rond de Amsterdamse 
wisselpagina. De geuite wensen hebben 
de aandacht van de redactie, die er naar 
streeft de inhoud zo populair mogelijk, 
maar tevens journalistiek verantwoord 
te houden. Men kan zich abonneren op 
overdrukken van de parlementaire over
zichten welke maandelijks worden ver
strekt tegen slechts f 2.50 per jaar. 

De v o o r zitter verklaarde, dat een 
woord van waardering voor de redactie 
van het weekblad zeker op zijn plaats is 
(applaus), in het bijzonder aan het adres 
van de heer Abspoel, die onlangs zo'n 
voortreffelijk werk "Van Binnen- en 
Buitenhof" op zijn naam heeft gebracht, 
dat in handen behoort te komen van een 
ieder, die enige belangstelling heeft voor 
het parlementaire werk en wat daarmede 
verband houdt. 

RondvraaC) 
Aangezien de afdeling Harderwijk, 

welke zich hiervoor had aangemeld, bij 
oproep afwezig blijkt te zijn, wordt de 
huishoudelijke vergadering gesloten. 

Gezelli9 samenziin 
Met autobussen begaven de congres

sisten zich vervolgens naar het Carlton
hotel, waar de afdeling Amsterdam hun 
een ontspanningsavond aanbood, welke 
door mr. P. Nagtega a 1 met een wel
komstwoord werd geopend. 

Op muziek van het dansorkest van Jan 
Corduwener hield men zi.ch nog enkele 
uren genoeglijk bezig, waarbij Max Tail
leur de stemming tot een hoogtepunt op
voerde. 

Zo werd de eerste dag al tot een groot 
succes! 

(Wordt vervolgd). 
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Mr. Van Riel sprak op 
secretarissenverc.:~adering 

Zaterdag 21 april j.l. kwamen de se
cretarissen van de Kamercentrales onzer 
Partij onder voorzitterschap van de heer 
L. van Vlaardingen, organisator-propa
gandist te Amsterdam, in vergadering 
bijeen. 

In deze bijeenkomst werd door mr. H. 
van Riel, ondervoorzitter der Partij, een 
inleiding gehouden over: "Het wezen 
der politieke propaganda". 

Na deze inleiding volgde een zeer ge
animeerde discussie waaraan door prak
tisch alle aanwezigen werd deelgenomeD. 

Mevrouw G. WiismuUer-Meiier 
gehuldiC)d -

Joden uit vele landen hebben ZOildag
hun dankbaarheid geuit jegens mevrouw 
G. Wijsmuller-Meijer voor haar "on
baatzuchtige opoffering-, haar doorzet
tingsvermogen en bewonderenswaardige 
moed, die zij sedert 1933 heeft getoord 
bij de hulp aan en redding van talloze 
in nood verkerende joden, in het bijzon
der van kinderen". 

Deze woorden spra.k dr. A. Vedder, 
voorzitter van het Joodse ere-co'llllit' 
tot huldiging van mevr. Wijsmuller ter 
gelegenheid van haar zestigste verjaar
dag tijdens een bijeenkomst in het Fo
restershuis te Amstema.m. Hier kreeg 
de jarige een inscihrijving in het gouden 
boek van het Joods Nationaal Fonds, 
waardoor "haar onvergetelijke arbeid 
bekend zal blijven voor eeuwen". 

De consul van Israël in Amsterdam, 
de heer R. G. Ginthon, las een felicita
tie voor van de Israëlische gezant en 
memoreerde de grote bekendheid van 
mevr. Wijsmuller in de jonge staat 
Israël. 

De heer H. Dentz, die met haar heef.t 
samengewerkt in het Joodse vluchte
lingencomité van voor 1940, herinnertie 
aan de vlucht van 600 kinderen uit het 
bezette Oostenrijk door toedoen van 
mevr. Wijsmuller. 

De commissaris van politie L. A. \.. 
Cohen citeerde de parlementaire en
quête en noemd·e haar "de moedige 
vrouw, die de na2li's tegemoet is getre
den", mede door haar werk v-oor de Jo
den in de kampen zowel hier als in an
dere bezette landen. 

Dr. R. Gerstenfelld sprak als verte
genwoordiger van de Internationale or~ 
ganisatie voor hulp aan Joodse kinde
ren, de O.S.E., en memoreerde hoe hon
derdduizenden Joodse jongens en meis
jes kort na de oorlog voeding en onder
dak kregen dank zij de bemoeiingen van 
mevr. Wijsmuller. 

In dezelfde geest spraken ook mr. W. 
L. Spijer namens de Centrale financiële 
actie voor Joods maatschappelijk werk, 
mevr. dr. E. Mendes--da Costa namens 
de Jeugd-alijha en mr. Abel Hertzberg. 

Ontroerd sprak een jonge huisvrouw 
over haar vlucht uit Duitsland toen zij 
14 jaar was, onder hoede van mevr. 
Wijsmuller. Een dochtertje van deze 
dame, de zesjarige Peracha Jeret, bood 
de jarige bloemen aan. 

Hacheliike situatie 
In alle Nederlandse dagbladen hebben 

berichten gestaan over een conflict tus
sen de regering der Nederlandse Antil
len en äe Gouverneur van dit RijksdeeL 
Doch slechts in hoogst enkele dagbladen 
werd het A.N.P.-bericht geplaatst, mel
dende het feit dat de Procureur-generaal 
bij het Hof van Justitie der Nederlandse 
Antillen per 1 oktober zijn ontslag aan 
de Koningin heeft aangeboden. Tussen 
beide feiten bestaat verband. In ieder ge
val in zoverre, dat de P.G. meent niet 
meer onder de huidige Antilliaanse rege
ring zijn ambt te kunnen vervullen. 

Heeft in één Nederlandse krant gestaan 
dat de P.G. van Suriname óók heengaat? 
Mr. M. de Niet zal de hoge functie, die 
hij vele jaren heeft bekleed, per 1 mei 
verlaten. Bij dit laatste heengaan spe
len (uiteraard) andere factoren een rol. 

Doch de overeenkomst tussen beide 
ontslagnemingen is deze: belde procu
reurs-generaal worden, teren hun sin. 
want In strijd met de aard en de hoecheicl 
van hun ambt, betrokken In de plaatae
lijke politiek. 

Dit is een hachelijke situatie, die de 
aandacht verdient. Suriname en de Ne
derlandse Antillen zijn kleine gemeen
schappen, in welker politieke sensaties 
ook de hoogste ambtsdragers, nolens vo
lens, worden betrokken. Blijkbaar iD 
zulk een mate dat b e i d e procureurs
generaal ten lange leste aan deze onge
wenste toestand een einde meenden te 
moeten maken door ambtelijke suïcide 
te plegen. 

Dit is niet slechts een ongeweriste, doch 
een te enenmale onmoceliJke situatie, 
waarmede ten aanzien van de benoeming 
der opvolgers van de beide aftredende 
P.G.'s terdege rekening zal moeten wor-
den gehouden. E. 
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WEEKBLAD VAN Dl VOLKIPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

OE NATIONALE FEESTDAG 
zeggen . heeft en wat deze ons te 

* * -wie van hen, die het betrekke~ 
. * lijke voorrecht genoten, op 

4 mei 1945 hetzij nog in eigen woning in het be~ 
zette gebied, hetzij als ondergedokene of als be~ 
woner van reeds bevrijde streken, binnen de 
landsgrenzen te vertoeven, herinnert zich niet 
nog als de dag van gisteren het smartelijk~lang 
verbeide en diep~ontroerende bericht van Radio 
Oranje op de avond van die dag, gevolgd door 
het oude, vertrouwde Wilhelmus? 

Het was het bericht, dat we met ·een brok in 
~ keel en menigeen met betraande ogen aan~ 
hoorden: "Hedenavond deelde het Geallieerde 
Hoofdkwartier mede, dat alle Duitse strijd~ 
krachten in N.W.~Duitsland, Nederland en De~ 
neroarken zich hebben overgegeven. De capitu~ 
la tie gaat morgenochtend om .8 uur in". 

In de reeds eerder bevrijde provincies kon 
diezelfde avond de vreugde zich al onbeperkt 
uiten.- In 's~Hertogenbosch, zo luidde een bericht 
uit die dagen, vulden juichende m_ensenmassa's 
de straten, terwijl de stad in een oogwenk één 
vlaggenzee was. In Eindhoven luidden de klok~ 
ken en bliezen de sirenes het signaal "veilig", 

* * * 
I n de bezette gebieden werd het bericht -~et 

diepe ontroering ontvangen, al moest de 
vreugde zich dáár wat bedekter uiten. 

Ondanks de nog gehandhaafde verboden he~ 
gaven zich in Amsterdam en elders duizenden 
op straat, waarbij opgewonden en ontroerende 
tonelen zich afspeelden. Zowel in de hoofdstad 
als in verscheidene andere plaatsen schoten 
Duitse patrouilles echter .herhaaldelijk op de 
mensenmenigte, waardoor nog talrijke slachtof~ 
fers vielen. 

De volgende dag - 5 mei 1945 - tekende 
de Duitse generaal Blaskowitz officieel het do~ 
cument, waarin de capitulatie der Duitse troepen 
óók voor zover het West~Nederland betreft, 
werd bevestigd. , 

Radioredevoeringen van Koningin Wilhelmina 
en van minister~president Gerbrandy volgden, 
evenals een proclamatie van het College van 
Vertrouwensmannen. 

De oorlog was beëindigd. Nederland was be~ 
vrijd. Het kon weer in vrijheid ademhalen en 
het kon, geschonden, bedekt met vele wonden 
en beroofd van tienduizenden Joodse en niet~ 
Joodse landgenoten, beginnen aan de herbouw 
van zijn nationale bestaan. 

* * * 

Wie, in deze dagen, dit alles nog eens 
overdenkt, moet wel iets van teleurstel~ 

ling voelen, dat we het thans. nog maar elf jaar 
na dit grootse moment, niet meer eens kunnen 
worden over de wijze van gezamenlijke viering 
van deze bevrijding en dat Kamer en Regering 
min of meer permanent met elkander in conflict 
zijn over de vraag, of de Se Mei een "vrije dag" 
zal zijn, opdat een ieder in staat is, op zijn of 
haar wijze aan de feestelijke herdenking mede 
te doen. 

Zeker, we weten het, dat gebieden in het 
zuiden en oosten des lands reeds eerder bevrijd 
waren, maar wijzen ook de grootse vreugde~ 
betuigingen in deze gebieden op die Se Mei 
1945 er niet op, dat men ook daar besefte. dat 
pas op d i e dag de oorlog was beëindigd en 
pas toen van een bevrijding van het vaderland 
mocht worden gesproken? 

Het wil er bij ons niet in, dat men niet in het 
g e h eI e land bereid zou zijn, de 5e Mei te 
aanvaarden als d e datum van de nationale vie~ 
ring onzer bevrijding. 

N iet alleen als Nederlanders,. maar ook als 
politiek~vrijzinnigen. als liberalen, hebben 

we ons af te vragen, wat de bezettingsjaren en 
de bevrijding ons te zeggen hebben. 

Toen het orgaan van de toenmalige Liberale 
Staatspartij ... Het Liberale Weekblad", dat, tot 
het met ere onderging, duizenden in de eerste 
bezettingstijd tot grote geestelijke steun is ge~ 
weest. op 21 juni 1940 voor het eerst na het 
uitbreken van de oorlog weer verscheen, schreef 
het in zijn hoofdartikel onder de titel: ,.Wij 
gaan door": .. Wij vragen uw steun en uw trouw: 
De inzet is de handhaving van ons nationale 
culturele leven, waarop de liberale geest zijn 
stempel heeft gedrukt". 

We maken van deze gelegenheid tevens ge~ 
bruik, een in een artikel .in ons blad van 7 ja~ 
nuari van dit jaar vermeld onjuist feitelijk ge~ 
geven, berustend op een herinneringsfout, te 
verbeteren. 

Daar werd n.l. geschreven, dat dr. P. H. 
Ritter Jr. reeds in juni 1940 door de Duitsers 
werd gearresteerd. Dat geschiedde in werke~ 
lijkbeid echter in begin oktober. zodat, nevens 
de daar genoemden, YC><?r: _zoyer_b.et de tussen 
half juni en eind september 19-W verschenen · 
tweewekelijkse nummers van genoemd orgaan 
betreft, ook h ij zijn aandeel in het nationaal~ 
opbouwende werk van dat blad heeft geleverd. 

* * * 

Herinnert men· zich nog, wat in de voor~ 
oorlogse jaren in nationaal~socialistische 

mond het meest gebruikte ,.scheldwoord" was? 
Dat was. behalve "Jood": ,.demo~ liberaal". 
Zij hebben dat juist aangevoeld. De liberale 

gedachte, ook toen · zoveel dieper geworteld in 
ons volk dan de numerieke sterkte van de vrij~ 
zinnige of liberale partij (en) zouden doen ver~ 
moeden, was de eigenlijke muur, waarop die 
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De heer G. A. de Ridder 
onderscheiden 

Het verheugt OD8 op deze plaate te kunnen ver
melden, dat het H.M. de Koniogln beeft behaagd 
het lid van onze redactie, de heer G. A. de Blddel' 
te Bellen, te benoemea tot ridder In de orde vaa 
Oranje Nassau. 

De grote verdiensten van onze mede-redacteur 
als voorganger van de Nederlandse Protestanten
bond te Beilen werden oni&np nog geschetst in 
ons weekblad ter gelegenlleld van de grootse hul
de die hem en zijn echtgenote op 30 aprH j.l. ten 
deel viel. 

De eveneens grote verdiensten van onze coUega 
voor de liberale zaak behoeven wij op deze plaats 
niet uitvoerig te noemeu. 

Kennende zijn bestCheidenheid weten wij, dat wij 
hem er geen dienst mee zouden bewijzen op dit 
alles· uitvoerig in te gaan. 

Wij, zijn collega's, wensen hem van harte geluk 
met deze onderscheiding en wij prijzen ons geluk
kig hiervan melding te kunnen maken. 

Nog meer partijgenoten viel een hoge onder
scheiding ten deel waarbij wij noemen ons Hoofd
bestuurslid de heer T, J. Twijnstra, die werd be-: 
vorderd tot commandeur in de orde van Oranje 
Nassau en ons Tweede Kameriid F. den Hartog,l 
die werd benoemd tot ridder in de o:nle van de 
Nederlandse Leeuw. 

~ . .................................... ... 

theorieën van ,.leiderschap", van "bloed en bo~ 
dem" en van: .. Gij zijt niets, uw volk is alles", 
afstuitten. 

Heel dat geestelijk liberalisme, dat inderdaad 
.. op ons nationale culturele leven zijn stempel 
heeft gedrukt". zoals de liberale redactie onder 
het oog van de Nazi~bezetter met trots neer~ 
schreef, was voor alles, wat nationaal~socialist 
of fascist was. een der hardste wallen, waarte~ 
gen zij te pletter liepen. 

Er was niets, waarmee de ,.nieuwe leer" van 
dat in letterlijke en figuurlijke zin parade~achti~ 
ge hakkegeklap zozeer in strijd kwam als met die 
diep~gewortelde vrijheidszin, dat nuchtere indi~ 
vidualisme en dat in wezen door en door demo~ 
cratische karakter van. het Nederlandse volk. 

Inderdaad: niet ten onrechte beschouwde het 
nationaal~socialisme het ,.demo~liberalisme" als 
zijn bitterste, want meest onaanta!'ltbare en on~ 
grijpbare vijand. 

De openlijke uitingen van dat ,.demo~libera~ 
!isme" konden op den duur wel geheel worden 
afgesneden, maar in de hoofden en harten van 
QPS volk bleef het leven. 

Sterker: zoals m_en gezondheid . pas goed 
leect wa~rderen tijdêns lángdurige ziekte, zo 
leerden velen toen voor het eerst b e w u s t de 
zegeningen zien van de parlementaire demo~ 
eratie (als is zij. als geen enkel stelsel, on feil~ 
baar). steunend op een liberale Grondwet, die 
de rechten van de burgers veilig stelt en aan 
allen de geestelijke vrijheid waarborgt. 

* * * 

Elf jaren zijn verlopen sinds het van over 
onze oostgrens geïmporteerde bouw11el 

van valse pathos, humbug en levensgevaarlijke, 
mensonterende theorieën ineenzakte. 

De vrijheid is herwonnen, maar er is reden, 
op onze hoede te zijn. Ook het anti~parlemen:. 
tarisme en nationaal~socialisme van weleer kwa~ 
men niet als een volslagen verrassing uit de 
lucht vallen. 

Handige demagogen wisten het gif langzaam 
tot bepaalde, licht tot ontevredenheid en on~ 
vruchtbaar kankeren geneigde groepen van ons 
volk te doen doordringen. De campagne tegen 
het parlementair~democratische bestel werd op 
verraderlijke, sluipende wijze gevoerd. 

Ook thans zijn er in ons land krachten werk~ 
zaam, die iedere ongerechtigheid of wat zij als 
ongerechtigheid voorstellen. met listige handig~ 
beid als wapen hanteren tegen het parlemen~ 
tair~democratisch bestel. 

Er zijn ook politieke leerstellingen, die, in 
uiterste consequentie doorgevoerd. van de wer~ 
kelijke vrijheid van de individuele mens weinig 
of niets zouden overlaten. 

Allen, die de eerlijke strijd. de vrijheid en de 
democratie lief hebben. zullen goed doen zich 
op de dag van de herdenking van onze nationa~ 
Ie bevrijding mede te bezinnen op de afweer-van 
hetgeen onze ,.demo~liberale" samenleving wel 
eens opnieuw ernstig zou kunnen bedreigen. 

In verband met Hemelvaartsdag gelieve 
men de kopij voor 't eerstvolgende nuriuner 

UITERLIJK DINSDAGMORGEN A.S., 

met de eerste post in het bezit te doen z\jn. 
van onze redactie-secretaris, de heer G. 
Stempher, Prinsengracht 1079 te A'dam. 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) 

De nieuwe regeling voor het technisch hoger onderwiis in de 
Tweede Kamer - Decentrali$C1tie noodzakeliik - De Tweede 
Technische Hogeschool te Eindhoven- Autonomie voor beide 
Hogescholen - De striid tegen artikel 61 bis - Kamermeerder
heid niet te vinden voor beperking v• de studievriiheid - Ook 
de V.V.D.-fractie stemde tegen. " 

De (kritische) belangstelling van 
studenten en publiek heeft zich 

bij de behandeling van het wetsontwerp 
tot wijziging van de Hoger-Onderwijs
wet betreffende het technisch hoger 
onderwijs wel heel sterk geconcentreerd 
op het veelbesproken . artikel 81 bis. Het 
artikel, dat een zekere voorwaardelijke 
begrenzing. van de studietijd inhield, 
4oor voor de eerste jaren te eisen, dat 
de examens binnen een bepaalde tijds
ruimte met goed ~evolg zouden zijn af
gelegd. 

Die belangstelling was wel begrijpe
lijk en zelfs verblijdend, maar dat neemt 
11iet weg dat het toch goed is, de aan
dacht te vestigen op de andere belang
:~:ijke zaken, wèlke bij dit ontwerp wor-

. den geregeld. 
· In .de Kamer is dat trouwens ook wel 
gebeurd, óók en met name door onze 
woonivoei'Ster, mevr. Fortanier-De Wit. 

In dit ontwerp is immers in de eei'Ste 
plaats thans wettelijk vastgelegd, dat er 
Riet alleen een Technische Hogeschool 
te Delft zal zijn maar ook een in Eind
koven, al werd de beslissing daarom
b·ent al eerder genomen. 

Het ontwerp bevatte nu in de eerste 
plaats de wettelijke voorzieningen met 
het oog daarop. Voorts bevatte het o.a. 
de instelling van een Raad voor het 
Technisch Hoger Onderwijs (bestemd 
om een schakel te vormen zowel tussen 
de technische hogescholen onderling als 
tussen deze instellingen en de maat
schappij), de toekenning van rechtsper
soonlijkheid aan de technische hogescho
len te ·Delft en Eindhoven, zomede een 
bestuui'Svorm voor deze hogescholen, 
welke aan de nieuwe situatie is aange

. past. Naar men weet, zal volgens de op
; zet de studie te Eindhoven in september 
1957 beginnen. 

··~ 

MEVROUW FORTANIER-DE WIT 
...... tegen artikel 61 bis ...... 

Mevr. Fortanier-De Wit kon eraan 
herinneren, dat zij drie jaar geleden, 
toen beslist moest worden over de vraag 
«>f gelden dienden te worden uitgetrok
ken om de voorbereiding van de stich
ting van een tweede Technische Hoge
achooi mogelijk te maken, in een uitvoe
rige rede had uiteen gezet dat zij en 
haar fractiegenoten deze vr;ag na ampe
le overweging bevestigend beantwoord
den. 

Decentralisatie van het technisch ho
ger onderwijs zal voor ons land, met zijn 
steeds toenemende industrialisatie, een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren om 
te voldoen aan de behoefte van technisch 
gevormden en aan de behoefte tot ver
groting van de mogelijkheid tot weten
schappelijk speurwerk. 

* * * 

I n haar uitvoerige betoog legde onze 
woordvoerster er nog eens de na

druk op, dat de Technische Hogeschool 
geen • .hogere vakschool" mag worden 
in die zin, dat zij de algemene vorming 
zou verwaarlozen. Mede in dit verband 
bracht mevr. Fortanier ·zeer veel hulde 
aan de commissie-s' Jacob voor het door 
haar uitgebrachte rapport. 

Verkorting van de studieduur is een 
wens, die herhaaldelijk door het be
drijfsleven is uitgesproken. Ook onze 
geestverwante zag de noodzaak daarvan 

in. De situatie, ZQ41ls die thans bestaat, 
n.t dat jonge mensen bijna 30 jaar zijn 
geworden - want zij moeten tevoren 
ook hun militaire diensttijd hebben ver
vuld - als zij hun intrede in het maal
schappelijk leven doen, kan toch eigen
lijk niet worden gehandhaafd. 

Spreekster juichte het toe, dat de 
commissie-s' .Tacob, ook al had zij daar
toe niet speciale opdracht gehad, zich 
had bezig gehouden met de sociale voor
zieningen voor studenten (men denke 
aan het huisvestingsprobleem) en wel 
op een zeer uitvoerige wijze. 

Vooral voor dit deel van het rapport 
had zij bewondering en zij hoopte, dat, 
ook al zou dan het. rapport-Rutten noe 
niet zijn uitgebracht wanneer in .septem'o 
ber 1957 de tweede Technische Hoge
school in Eindhoven zal worden geopend, 
er dan althans enkele hospitia zouden 

· . staan om de studenten een behoorlijke 
huisvesting te verlenen. 

* * .. 

Na de verschillende maatregelen te 
hebben besproken, welke de stu

dieresultaten van de studenten kun
nen beïnvloeden kwam mevr. Fortanier 
den tot het befaamde artikel 61 bis. 
waarbij zij de vraag stelde of het nu 
werkelijk nodig was, om een "sluitstuk" 
op al l!eze maatregelen te ontwerpen in 
de vorm van een regeling, als in dit ar
tikel opgenomen. 

Mevr. Fortanier gaf toe, dat het hier 
geen geheel nieuw voorstel betrof. In 
het grote rapport van de Reorganisatie
commissie voor· het hoger onderwijs was 
een dergelijke regeling te vinden. Zij 
was ook te vinden in het. nu ingetrok
ken ontwerp van 1950 en eveneens in 
het rapport van de commissie-s' Jacob. 
Het is dus een gedachte; die, naar zij 
vaststelde, blijkbaar in de kringen van 
het hoger onderwijs wel min of meer 
leeft of he e ft geleefd. 

De rediktie van artikel 61 bis - ook 
dat kon zij toegeven - was minder 
stringent dan in het ontwerp, wals dat 
in 1950 was ingediend en er zijn (waren) 
meer waarborgen voor de student, dat 
hem en zijn motieven, waarom hij niet 
op tijd zijn examens heeft gedaan, recht 
zal wedervaren. 

Maar toch wa:s zij verre van tevreden. 
De . argumenten, waarom dit artikel in 
deze regeling nodig zou zijn, waren in 
de loop van de· jaren ·110gat 'Veranderd. 
Enkele jaren geledeh lag de motivering 
allereei'St in het economische vlak. 
Achterblijvende studenten zouden in de 
laboratoria de plaats innemen ·van stu
denten, die qua karaktereigenschappen 
en intellect daar eerder thuis hoorden. 
Dit argument speelt nu echter niet meer 
of bijkans niet meer. De omstandigheden 
zijn veranderd. 

De minister had in zijn M.v.A. geschre
ven, dat hij zich voorstelde slechts in 
uitzonderlijke gevallen dit uiterste mid
del toe te passen. Het zou echter, zo 
meende hij; preventief wel een goede 
uitwerking hebben. 

Dat laatste nu betwijfelde onze woord
voerster. Zij maakte zich er in tegen
deel ongerust over, dat, wanneer deze 
regeling wet zou worden, er een zeer 
groot aantal studenten zou zijn, dat zich 
door deze regeling weerhouden zou voe
len om aan het studentenleven deel te 
nemen. 

Zij zou dat buitengewoon betreuren, 
want zij was er van overtuigd dat be
halve het volgen van èolleges 'juist het 
deelnemen aan het leven in de studen
tenwereld bijzonder vormend werkt. 
Daarom vroeg zij zich af, of het wel ver
antwoord was, ten behoeve van enkele 
uitzonderlijke gevallen voor alle studen
ten voor de eerste twee examens aan de 
Technische Hogeschool een regeling te 
treffen, die ten principale de vrijheid 
van studeren in het ~eding brengt. En 
deze vraag kon zij, na ·overweging, niet 
bevestigend beantwoorden. 

Spr. gaf toe dat het nodig is, dat de 
studieresultaten worden verbeterd, maar 
de laatste jaren is er, zoals zij aan de 
hand van de cijfers aantoonde reeds een 
langzame, maar gestadige verbetering. 

Er zit dus een zekere groei in en deze 
zal zich voortzetten. Zij verwachtte in 
dezen niets van artikel 61 bis, het "sluit
stuk" van de minister. Zij verwachtte 
het meeste van goed opgezette en ver
antwoorde studieprogramma's en verder 
van de medewerking van de studenten 
en hoogleraren om middelen te vinden 
om het verantwoordelijkheidsbesef van 
de studenten te ontwikkelen. 

Bovendien voegde zij daar-aan toe, 
dat er, naar het haar voorkwam, op het 
ogenblik geen enikele aanleiding was om 

bet algemene probleem, dat .de vrijheid 
van studie en de gehele opeet van de 
8tu<lie VOOI" het hoger onderwijs raakt, 
alleen bij dit, het tedlnisch hoger onder
wijs rakend ontwerp, incidenteel te 
regelen op een wijze, die aan geen enkel 
Nederlands instituut voor hoger onder
wijs voorkomt. 

Wel kon zij meegaan met een geheel 
ander punt: de toekenning van de 
rechtspersoonlijkheid en de nieuwe be
stuursvorm. In tegenstelling tot de heer 
Bruins Slot (A.R.) was zij van mening, 
dat deze experimentele ontwikkeling 
inderdaad kansen modlten en moesten 
worden geboden. 

• • • 
Minister Cals heeft - het is ook in 

de dagbladpers algemeen erkend 
- ook zijn voorstel, neergelegd in art1-
kel 81bis, puntig en geestig verdedigd, 
maar d·at heeft voor hem de zaak toch 

MINISTER CALS 
• ..... vergeefse verdediging ...... 

niet kunnen redden. Slechts 6 K.V.P.-ers 
en 5 P. v. d. A.-ers lieten zich overtui
gen. Alle anderen waren - terecht, 
naar onze mening - toch niet bereid, 
hun stem aan het a.rtrkel te geven; ook 
dus niet onze fractie, namens wellte 
mevrouw Fortanier zielh bij de replieken 
nog had te veroedigen tegen een mini
steriële poging om hetgeen zij over dit 
punt op de Jaarvergadering van de 
V.V.D. had gezegd, uit te spelen tegen 
de houding, welke zij thans in de Kamer 
aannam. 

Een poging, welke echter tot misluk
king gedoemd was, omdat zij. daar n()g 
geen standpunt had ingenomen. Ik heb 
daar, ZQ kon zij terecht zeggen, naar 
aanleiding van uit de vergadering (bij 
de bespreking van het beleid der Ka
merfractie) gemaakte opmerkingen uit
eengezet, waar de inhoUd van dat arti
kel uit bestaat. Zij had daar de argu-
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menten pro en contra genoemd en daar
bij medegedeeld, dat de fractie haar 
atandpunt in deZen nog moest bepalen. 

Fijntjes voegde zij daaraan toe: "Ja, 
Mijnheer de Voorzitter, zo zijn wij nu 
eenmaal: objectieve voorlichting van 
onze leden en· een bepalen van het stand
punt der fractie na ampele overweging, 
waarbij de argumenten van de minister 
nauwkeurig worden gewogen". 

Deze overweging nu had tot resultaat 
gehad, dat de fractie artikel 6lbis un~ 
niem afwees. Wij achten - aldus spreek
ster - het principieel verkeerd, een re
geling als bij dit artikel ia gesteld, 
waarbij de vrijheid van studie in begin
sel aan de orde wordt gesteld, te be
handelen bij een incidenteel ontwerp als 
dit, waarvan de kern bestaat uit de op
richting van een Tweede TechnisciM 
Hogeschool en de toekenrung van rechta
persoonlijkheid aan de beide ho~ 
scholen. 

Een full dress debatê over een zo be
langrijke kwestie hoort thuis bij de be
handeling van het grote weti!IOntwerp 
betreffende de reorganisatie van .bet 
gehele hoger onderwijs. 

Om alle ·misverstanden en voorbarige 
conclusies te voorkomen, vroeg zij zelf: 
Zouden wij d a n voor een aoortgelijke 
regeling zijn als in artikel 411bis Is neer
gelegd? En het antwoord, dat zij daar 
eveneens zelf op ga!, luidde: "Ik kan 
mij dit niet vooi'Stellen, hoewel ook d a n 
onzerzijds alle argumenten pro en con
tra tegen elkaar zullen worden afge
wogen. Hoger onderwijs Impliceert een 
grote mate van vrijheid; dat betekent: 
eigen verantwooroelijkheid voor de stu
dent." 

Zij Wilde ·daar, ten besluite, nu alleen 
nog maar dit van zeggen, dat de z.g. 
"verloren jaren", waarin geen ev'1men 
wordt gedaan, op lat~:re leeft''' wel 
eens blijken te zijn jaren, die niet min
der hebben bijgedragen tot de vorming 
van de mens dan die, waarin wèl exa
mens werden afgelegd. 

Het eindresultaat - door de studen
ten later uitbundig gevierd - was, dat 
artikel 61bis werd verworpen met 
63 tegen 11 stemmen. Voor stemden de 
K. V.P.-ers: dr. Lucas, Van der Weyden, 
Koersen, Maenen, Van der Ploeg en dr. 
Kortenhorst en de P. v. d. A.-'leden: 
Blom, Peschar, De Kadt, Bommer en 
Van Sleen. 

Het ontwerp in zijn geheel (ontdaan 
dus van het aangevochten artikel) werd 
z.h.s. aanvaard, met aantekening, dat de 
A.R. (die tegen de nieuwe bestuursvorm 
waren) en de Staatk.-geref. geacht wil
den worden te hebben tegengestemd. 

A. 

SPREK.ERSLIJST VERKIEZINGEN 
BEHOUDENS EVENTU~LE WIJZIGING.I!:N 

Prof. Mr. P.J. OUD J. G. H. CORNELISSEN F. DEN HARTOO 

8 Mei Enschede 16 Mei Harderwijk 23 Mei Zijpe 

11 Leeuwarden 24 Alphen a.d. Rijn 29 Groot Ammers 

" " 31 Terwolde 
12 Assen 25 

" Wassenaar .. 
" 6 Juni Enschede 

14 Schagen 31 
" Leens 

•' 8 Juni Middenmeer 23 Eindhoven 
24 Winterswijk 11 Maassluis Mr. H. VAN KIEL 

26 Oostburg: 8 Juni Arnhem 

28 Haarlem R. ZEGERING HADDERS-

29 Utrecht 14 Mei Vlissingen 
Mr. Dr. c. BERKHÓU-

31 Apeldoorn 15 Alblasserdam WER 
" 4 Juni Groningen 16 Den Helder 17 Mei Arnhem 

7 Leiden 18 De Wijk 22 Soest .. 
8 Den Haag 28 Almelo 24 

" 
Wilp ,, 
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" 
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11 .. Amsterdam 5 Juni Zwolle Mevr. C. DOORNBOS-
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24 Haren 
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G. RITMEESTER 23 

" 
Oegstgeest Dr. K. VAN DIJK 
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" 

Heerenveen 16 Mei Dordrecht 31 Mei Grljpskerk 
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" 
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26 .. Appingedam 5 Juni Alkmaar C. VAN DER LINDEN 
28 Breda 8 Den Helder 
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" 
Voorburg 11· Breukelen 11 Juni Breda 

1 Juni Kampen 
4 Amersfoort Mr. H. F. VAN LEEUWEN Mr. L. & J. RIDDER 
5 

" 
Nijmegen VAN RAPPARD 

6 Almelo 9 Mei Wassenaar 8 Mei Delft .. 
7 Dordrecht 15 Zwolle 5 Juni Schiedam 

11 Gouda 24 
" 

Den Haag 6 Alblasserdam 
" " 5 Juni Deventer 11 Heemstede 

Mevr. A. FORTANIER- 8 Zeist 
DE WIT 11 Bussum Mr. SCHUlTEMAKER 

2 Mei Haarlem 15 Mei Zwolle 
15 Alblasserdam Mevr. Mr. J. M. STOF- 6 Juni Zutphen .. FELS-VAN HAAFTEN 
17 .. Hilversum Mr.E.H.TOXOPEUS 
22 Amsterdam 

3 Mei Bussum .. 8 Utrecht 28 Mei Bilthoven 
" 24 .. Den Haag 17 Arnhem 7 Juni Delfzijl .. 

25 Goes 23 Rotterdam 11 Breda 
28 Emmeloord 25 .. Hoorn 

4 Juni Doetinchem 31 
" 

ç;rljpskerk M. VISSER 
5 Juni Zwolle 7 Mei Twello 

6 
" 

Steenwijk 6 .. Santpoort 15 .. Voorst 
8 .. Arnhem 11 

" 
Heemstede 11 Juni Sliedrecht 



Flitsen van Het Binnenhof (liJ 

Sociale Zaken in de Eerste Kamer - De heér Louwes over de 
loonpolitiek - De viifdaagse werkweek en de landbouw - Na
tuurliike grenzen voor de sociale wetgeving. 

De woningtelling - Eerste Kamer voelde zich gepasseerd -
Verontschuldigingen van minister Witte - Y.Y.D.-fractie niet 
overtuigd. 

B ij de begroting van Soci~e Zaken 
en Volksgezondheid sprekend in de eer. 
ste plaats over de loonpolitiek, stelde 
de heer Louwes, als V.V.D.-woordvoer
der, vast, dat in ons land 110g altijd 
wordt gezocht naar een soort van even. 
wicht tussen een absoluut vrije en een 
absoluut gebonden maatschappij en dus 
ook naar een dito economie. 
. Een rustpunt in de. slingerbeweging, 
waarin ons maatschappelijk, sodaal be
stel zich bevindt, is nog allemiinst ge
vonden en misschien vinden we dat wel 

·nooit. 
Nochtans enige verdere bescihouwin

gen aan deze politielt.wijdend (op het
geen de heer Louwes zei over de spe
ciale positie van de landbouw in deze, ko
men we de vo~nde week terug bij de 
begrottBg van Landbouw, die hij even
eens in de Kamer besprak), was zijn 
conclusie, dat in feite de gebonden loon
politiek: toch wei zou blijven bestaan 
en dat het gElhele beleid, mitsgaders de 
spelr~ls, door de Regering gesteld, 
een niet veel andere uitwerking zouden 
hebben dan een deels vrijwillig, deels 
onvrijwillig, aanvaarde algemene loons.. 
vet'hoging. 

·me onvrijwillig aanvaarde loonsver
hoging zal plaats hebben in de bedrij
ven, waar men het eigenlijk niet kan 
betalen, met name de landbouw, doch 
waar men het óók wel zal moeten dOèD, 
omdat men anders eenvoudig de arbei-

. ders niet houdt. 
Wat de vijfdaagse werkweek betreft, 

· móest ·de heer Louwes er'kennen,_ dat, 
hoe bezonnen men daar, met de minis
ter, ook tegenover mag staan,· deze toah 
binnen de kring van toekomstige mo
gelijldteden is gekomen. Door voort
gaande mechanisering en de nog laiilg' 
niet tot volle ontplooiing gebrachte 
cautomatisering van het produktiepro-

• he&, stijgt het produktievermogen van 
de industrie, maar ook van andere ta'k
ken van bedrijf, als het verkeer, zeer 
sterk. · 

De heer Louwes gaf daarbij echter de 
waarschuwing, dat men takken van be
drijf, die in deze de industrie niet kun
nen volgen, daarom nog niet als achter
lijk of conservatief mag besclhouwen. 
Met name is dat het geval met de land
bouw. Deze kan ongetwijfeld de in· 
dustrie niet volgen, want hij· ia aan de 
natuur gebonden en deze gebondenheid 
legt aloierlei beperitingen op; het ligt in 
het wezen van de landbouwproduktie. 

DE HEER H. D. LOUWES 
...... innerlijce latsoensnormen .••• _ 

T egen het ontwerp, houdende rege-
len voor een in 1956 te houden 

algemene woningteHing, is in de Eerste 
Kamer meer verzet gekomen dan in de 
Tweede Kamer. 

Dat kwam. niet doordat de Eerste 
Kamer daar zoveel minder voor zou ge. 

'voelen, maar lag vrijwel geheel in een 
bijzondere, en wat pijnlijke aangelegen
heid, n.l. dat reeds met de telling was 
begonnen, voordat de Eerste Kamer over 
dit ontwerp had beslist. 

Ook on,.e woorovoerder *over dit on
derwerp, mr. De Vos van Steenwijk, er
kende, dat het bezit van een goede wo
Dingstatistiek in het belang van de 
voEkSihuisvesting is. Het is indel"daad 
van belang, dat men goede gegevens 
heeft, teneinde hierop zijn beslissingen 
te kunnen grondvesten, · al betwijfelde 
de heer De Vos van Steenwijk wel 
enigBIZins, of daarvoor nu een regeling 
nodig was als deze, die hij nogal inge
wikkeld en perfectionistisch ac'htte. -

Bepaald verontwaardigd waren de 
heer De Vos van Steenwijk en velen 
zijner medeleden in de Eerste Kamer 
ecihter over het feit, dat in sommige 

. pmeenteJt waa overgegáa.n tot uitvt~e-
ting V'an dè wet, voordat deZe waa 
tot stand gekomen. 

Toen de Tweede Kamer het wetsont
werp had aangenomen, wel\'1 de vlag 
gehesen eh bepaald, dat een aantal ge
meeDten met de telling kon beginnen. 

:J 1111111111 -----------

Later, al<dus spreker, herinnerde de Re
gering zich blijkbaar plotseling dat er 
ook nog zoiets als een Eerste' Kamer 
bestond en dat er nog een Koningin 
was, c!ie haar sanctie aan het ontwerp 
moest geven. 

Minister Witte erkende, dat er ,,een 
aekere onelegantie" in zit, dat met de 
telling was begonnen op een moment, 
dat de Eerste Kamer nog niet in de 
gelegenheM was geweest haar oordeel 
over het wetsontwerp uit t-e spreken, 
maar f o r me e 1, zo meende hij, was 
deze .zaak, zoals zij tot nu. toe was ge
lopen en zoals de telling tot nu toe was 
georganiseerd, geheel in orde. 

De minister beriep zich hiervoor 1 
de eerste plaats op het feit, dat in de 
begroting van. Wederopbouw en Volks
huisvesting het bedrag voor het houden 
dezer telling was opgenomen en d&t dit 
bedrag door beide Kamers was goedge. 
keurd. . 

Het geld was er dus al en nu was, 
· .,nder gebmf1t te ma.Jèén van de' ïÏOg' 
niet bestaande wettelijke bevoegdheden. 
(omdat men de gegevens nog voor 19~7 
wil gebruiken), de telling reeds "op 
vrijwillige basis" begonnen. · 

De Eerste Kamer, nog boos, vond dat 
kennelijk weinig overtuigend, zoals bij 
de replieken wel bleek· en een deel van 
deze Kamer heeft haar stem aan het 
ontwerp onthouden. Het werd. aangeno
men met 31 t-egen 11 stemmen. Tegen 
stemden, met onze V.V.D.-fra.ctie, de 

- C.H. en mr. Sassen (K.V.P.). A. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In eamenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een "'!lddenstandB
forum Z&l optreden, belegd: 

Maandag '7 mei te Hengelo (0.). 

Maandac- 1• mei te Zel11t In botel "Hermi
tage", om 8 uur. 

Vrijdag 25 mei te Wauenaar. 

Maandag %8 mei te Holten. 

Donderdag 31 mei te 's-Gravènbage in de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 

Maandag • juni te Rotterdam. 

Dhwclac I jual ... GeN, • 

WoeaHIIC t ~ tè lllddeJbar&'. 
v..uu. • Jual te MWMn-. 
. Dese bV"ID)ronutea ztn ook toepa
keiijk 'fVOr ledea ftD omHneact. at
delingn. 

11111111111.: ------------Een ernstige vraag, welke de heer 
Louwes met betrekking tot de lOCiale 
wetgev.ing in het algemeen nog steMe, 
was deze: Hebt gij bij het tot stand 
brengen en verbeteren van de sociale 
wetgeving de innerlijke fatsoeDIInor
men, waaman de mens kan beantwoor
den, niet overspannen? Hij noemde bij
voorbeeld het de-kantjes-er-af-lopen 
door sommigen, die een Uitkering 
krachtens de aocN.le wetgeving ge
nieten. 

-- presenteert --

Wie, zo zei hij, in het dagelijks leven 
zijn ogen de kost geeft, ziet, dat er vele 
gevallen zijn, waarin op een onredelijke 
wijze van de mogelijkheden, die de so
ciale wetgeving verschaft, wordt ge
profiteerd. 

Nadrukkelijk mel"kte hij nog eens op, 
dat dit allerminst een requisitoir was 
tegen de sociale wetgeving, maar wel 
meende hij toch de vraag te mogen 
stellen: waar liggen de grenzen, h08 
ver kunnen we gaan, waar stoten we 
op dergelijke kansen van misbruiken, 
dat we halt moeten houden? Die vraag, 
zo zei hij, moet voortdurend aan de 
orde zijn. 

Vervolgens besprak de heer Louwes 
nog .uitvoerig . de mogelijk- en wense
lijkheden van beroepskeuze-voorlichting, 
voorlichting van de huisvrouw ("die het 
grootste en meest belangrijke beroep in 
de wereld uitoefent") en de eenvoudiger 
voimgeving van de sociale verzekering. 

Met nadruk gaf hij ook als zijn me
nmg te kennen, dá.t, waar de woning
nood een van de gt'OOtste zorgen is· voor 
ons volk, wij als volk hel recht hebben 
van de bouwvakarbeiders te vragen, zo 
bard en zo lang mogelijk te werken en 
dat wij daarnaast zoveel mogelijk kradh. 
ten van elders moeten aantrekken. Hij 
dacht hier o.a. aan de Italiaanse arbei
ders, die hij met veel succes in ZWitser
land had men werken. 

--------------
---..,;, -----------
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ALEXANDER POLA 
in 

verdere inedewerlcendena 
Dlnl de Neef. Rob".,. 

Wouter Der"'.i : 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Heerenveen • .... . •••• .... • 7 mei Rotterdam ....... ,. ••••... 23- mei 
Utrecht ......... -........ 8 ,. Alphen a/ d Rijn •. .... . 24 " 
Den Haag ................. 9 " 
Veendam ...... -·-····· 11 " 

Goes ••.....•. ·- ·-····.. •• 2S " 
Appingedam ... _....... 26 ,. 

Vlissingen ..... _ ......... 14 
Breda ........ _ ............ 15 

Den Haag .. -.--...... 29 ,. 
Gorinchem ....... -..... 30 " " 

" Harderwijk . . •• . •• . • . . . . . . 16 " 
Nieuwer Amstel .... . .. .. 1 juni 

Almelo .. _._ ......... 17 .. Devettter ········-····.. 5 ,. 
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PÁQ.'. 

AGENDA 
Maandag 7 mei. Middenstandsfo

rum te Hengelo, zaal Peters. 

Dinsdag 8 mei. Verklezlngsrede 
prof. Oud te Enschede, zaal 
Schouwburg. 

Woensdag 9 mei. Verkiezings. 
bijeénkomst te Hardenberg, in 
hotel Leering. Spr. Ir. J. Baas. · 

Vrijdag 11 mei. Verkiezingsrede 
prof. Oud te Leeuwarden. 

Zaterdag 12 mei. Openbare verg. te 
Assen, Spr.: prof. mr. Oud. 

Maandac U. mei. Openbare verga
dering te Scharen. Spr. prof. mr. 
Oud. 

Dinsdal' 15 mei. Verkiezingsrede 
Van Leeuwen en Schultemaker te 
ZWolle, zaal Gijtenbeek. 

WoeJIIIdac' lf mei, Vrouwen·. Vw
kiezinp Dag te A.mftel'dam. 

Woensdag 16 mei. Vrouwenverkie
zingsdag te Amllterdam, Minerva- · 
paviljoen • 

Donderdac 11 mei. Politiek Caba
ret te Almelo, in GroenendaaL ' 
Spr.: W. J. Leyds. 

DOnderdag 1'7 mei. Openbare verg. 
te Klaa&waa.l. Spr. mr. H. van . 
Riel. 

Dinsdag Z2 mei. Openb. verg. te 
Soest, Oranje Hotel. Spr. mr. C. 
Berkhouwer. · 

Woensdag 28 mei. Forum te Vol
lenboven, zaal Seidel. 

DonderdaJ' 2• mei. Openb. verg. te 
Glessen Nieuwkerk- in zaal de 
Baat. Spr. mr. ridder van Rap.. 
pard.' 

Zaterdag 26 mei. Pol. Cabaret te 
Appingedam in zaal Kraaima. 
Spr. drs. Korthals. 

Maand~ 28 mei. Verkiezingsrede 
Zegering Hadders te Almelo in 
Groenen daal. 

Maandag 28 mei. Verkiezings
büeenlkomst te Emmeloord in 't 
Voorhuys. Spr. mevr. Fortanier
de Wit. 

Maandag 28 mei. Middenstands
forum te Holten, zaal Holter-
ma~. ,;:,. ·: <'' • . . _ 

. ~ .. aeL J'OI'l,IID' .. rede 
Z.gering Had4erlt te Jlaw ... beq~ 
aal Leeriq. 
V~· 1 )Inf. Verldezlnprede. 

Korthals te ........ zaal ... 
herbe~. · 

Dinlldac- 5 juni. Verkiezlngsrede 
Z. Hadden en Mevr. Stoftelil VIUI. 
Haaften te ZwóDe In Odeon. 

DIDlldaC 5 jUni. VerkieziOArsrecle 
Van Leeuwen te Deventer in de 
Schouwburl'. 

Dinsdag 5 juni. Openb. verg. te 
Scble4aal in ·De Amstelbron, 
Broersvest. Spr. mr. ridder vaa 
Rappard. 

Woell8dag I J-L Verkiezing• 
bijeenkomst te Enacbetle in eafé 
Assink, spr. F. den Hartog. 

Woenldag I janL Verkiezingsrede 
Mevr. Fortanier-De Wit te 
Steenwijk. 

Woenlldag 8 juni. Verkiezingsrede 
Korthals te Almelo in Groenen
daal. 

Hoofdbestuur vaa oae Partii 
vergaderde 

Bet Bootdbeetuur van de PartiJ ver
gaderde op vrijdag 13 april j.l. te Am· 
sterdam ter bespreking van een aantal 
zaken vari huishoudelijke aard. Op vrij
dag 13 april j .1. voild te Anlsterda.m 
eveneens een bespreking plaats tussen 
het Dagelijks Bestuur, de voorzitter van 
onze Eerste Kamerfractie en onzê le4en 
van de Provinciale Staten over de ko
mende Eers~ Kamerverkiezingen. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

VHI meerwaard 
clan &Ie kostprljsl 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 
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Eerste Liberaal Middenstandscongres 
uitstekend geslaagd 

lntéressante inleidingen. en geanimeerde gedachtenwisseling - Het Middenstartdl

forum was weer goed op dreef 
Het initiatief van de Landelijke Middenstandscommiss,ie van de Volkspartij YOOI' 

Vrijheid en Democratie om een Liberaal Middenstandscongres te organiseren Is. met 
succes bekroond. Op woensdag 25 april j.L kwamen in de grote Schouwburgzaal van 
"Bellevue" te Alll8terdam talrijke vrijzinnige middenstanders uit alle delen des lands 
bijeen, Bij hen voegden zich nog vele vertegenwoordigers van partij-afdelingen, leden 
van de Tweede Kamer, van de Staten en gemeenteraden, die belangstelling hebben 
voor midden11tandsproblemen. Verder waren er verscheidene leden van het hoofdbe
stuur en als gast de heer Martin, vertegenwoordiger van de Belgische Liberale Mid
denklasse en bestuurslid van het Liberaal Vlaams Verbond uit Wilrijk-Antwerpen. 

Van de Tweede Kamerfractie waren aanwezig Mevrouw Mr. Stoffels-van Haaften 
en de heren Mr. Van Leeuwen en Cornelissen. De overige fractieleden en die van de 
Eerste Kamer waren door de voortgang van het parlementaire werk verhinderd. 

Het podium was door de goede zorg van de afdeling Amsterdam en haar Plaatse
lijke Middenstandscommi$9ie :Reurig met bloemen, planten en partijvlaggen versierd. 
Ook op de tafeltjes in de zaal prijkten lenteboden in de vorm van narcissen. Aan de 
wanden hingen weer de aantrekkelijke verkiezingsplaten. 

Openingsréde 
Om even 11 uur opende de heer D. W. 

Dettmeijer als voorzitter van de Lande
lijke Middenstandscommissie de vergade
ring met een welkomstwoord tot de be
zoekers, die aan de oproep op spontane 
wijze gevolg hebben gegeven. In het bij
zonder de aanwezigheid van leden van 
het Hoofdbestuur en van de Tweede Ka
merfractie wordt bijzonder op prijs ge
steld. Dat de heer Martin uit ~ntwerpen 
is gekomen om de Belgische Liberale 
vrienden te vertegenwoordigen, heeft ons 
zeer verheugd. -" 

Voor dit congres is een gevarieerd pro
gramma samengesteld, ·waarin de fiscale 
problemen, welke de middenstand nog 
steeds veel zorg baren, niet mochten ont~ 
breken. Ook aan de positie van de mid
denstandsvrouw zal aandacht worden ge
wijd, terwijl het bekende middenstands
forum gelegenheid zal bieden om actuele 
vPaagstukken aan de orde te stellen. 

De Landelijke Middenstandscommissie 
hoopt met dit congres de band tussen de 
vrijzinige middenstanders en de V.V.D. 
nauwer aan te halen, hetgeen noodzake
lijk is, omdat de middengroepen, waaron
der ook de ondernemers in midden en 
kleinbedrijf moeten worden gerekend, 
nog steeds in het hoekje zitten waar de 
slagen vallen. Wanneer de opgaan~e lijn, 
waarin de V.V.D. zich bij opeenvolgende 
verkiezingen heeft bewogen, zich blijft 
voortzetten, zal het mogelijk zijri ml)t 
meer klem op verbetering hiervan aan 
te dringen (applaus). 

Onrechtvaardigheid in de 
belastingwetgeving 

Hierna wa.s het woord aan de eerste 
spreker, de heer N, A. Wissellnk, bela.s

- tingconsulent te Amsterdam, om te spre
ken over "Onrechtvaardigheden In de be
lastingwetgeving". 

De inleider begon op te merken, dat 
men. de belastingproblemen · in het alge
mene kader moet bezien, omdat men hier 
te lande terecht het beginsel huldigt -
neergelegd in de Grondwet - dat er geen 
voorrechten op het terrein der belasting
heffing mogen bestaan. Er wordt dus ge
streefd naar gelijkheid voor de wet, doch 
op sociale gronden ook nàa.r heffing liaar 
draagkracht. Zulks komt geheel overeen 
m.et de Liberatê opvatting. Niettemin 

kunnen er bij de uitwerking onreobtvaal'
digheden bestaan. Bovendien valt sinds 
de bevrijding een ontwikkeling waar ie 
nemen, welke een weerspiegeling vor:mt 
van de socialistische opvattingen over de 
belastingheffing, zoals deze door het 
Tweede Kamerlid Hofstra in zijn beken
de boek ziin neergelegd. 

Een der doeleinden is hierbij het over
hevelen van particulier vermogen naar 
de staat, waardoor een geruisloze socia
lisatie wordt verkregen. Een ander ver
schijnsel van deze aard is de sterke pro
gressie in de tarieven van de inkomsten 
en vermogen belasting, waarmede men een 
zekere nivellering poogt te bereiken. Deze 
socialistische politiek komt op merkwaal'
dige wijze overeen met een publicatie 
van achter het ijzeren gordijn, waarin 
voor Bulgerije wordt aangegeven, op wel
ke wijze men met behulp van de Staat de 
eigendom voor de productiemiddelen en 
de ,verdeling van het maatschappelijk in
komen in handen van de gemeenschap 
moet brengen. 

Te weinig wordt door de burgerij inge
zien dat men van bepaalde zijde ook in 
ons land naar dit doel streeft en dat de 
belastingwetgeving elementen bevat, wel
ke ongemerkt in deze richting gaat. Ge
lukkig Is in de laatste jaren een reactie 
hiertegen tot ontplooiing gekomen .en is 
men er in geslaagd het socialistische ge
vaar weer terug te dringen. De Liberalen 
kunnen evenwel niet waakzàam, genoeg 
zijn, want hier wordt aan de·grondslàgen 
van de maatschappij getornd. Principieel 
verzet daartegen is dan ook geboden. 

Een ander a.Spect houdt verband met 
de bezitsspreidlng, op zichzelf al een dis
sonant, omdat naar onze opvatting het 
rechtmatig en door noeste arbeid verwor
ven bezit niet behoort te worden aange
tast, aangezien de samenleving bij een 
doelmatige aanwending van verkregen 
besparingen groot belang heeft. Beter ls 
daarom te spreken van bezitsvorming. 
Door fiscale faciliteiten ten gunste van 
het sparen en het zelfbouwen moet men 
ook de kleine man in de gelegenheid stel
len om zich bezit te verwerven, want be
zit betekent vrijheid. 

De heer D. W. Dettmeijer, voorzitte-r 
van de Landelijke Middenstandscom
missie, ift gesprek met mevr. Sjolle-

ma-s'Jacob en de heer 
M. A. Wisseli1t,k. 

lin dit verband wees spreker op de gun
stige uitwerking van het West-Duitse be
lastingstelsel, dat ook heeft bijgedragen 
tot oplossing van het probleem van de 
woningnood. Men stelf bijv. grote onder
nemingen in staat ten laste van de winst 
kapitaal te verschaffen voor de bouw 
van arbeiderswoningen. Geen wonder, 
dat men er daar, dank zij een vooruit
zlene politiek, in slaagt circa 100.000 wo
ningen per jaar te bouwen. Ook hier te 
lande moet men de bezitsvorming in de 
individuele sfeer bevorderen en niet de 
weg van de collectiviteit inslaan, welke 
socialistisch is. Ook in de conjunctuur
politiek moet men het accent meer leggen 
bij aanmoediging van bepaalde gedragin
gen van de burgers. Verder behoren dub
bele heffingen van hetzelfde object als 
zijnde in strijd met de sociale rechtvaar
digheid te worden beëindigd. 

Wat de onrechtvaardigheden in de be
staande belastingwetgeving met betrek
king tot de middenstand betreft, moet 
worden opgemerkt, dat deze ook nadelig 
werken voor andere groepen van het be
drijfsleven met name voor de boeren. Het 
verdient dus aanbeveling hiertegen een 
gemeenschappelijke actie te voeren. 

De inlèider bepleitte o.a. een lager ta
rief voor de aan het bedrijf gebonden 
winst, teneinde aldus de mogelijkheid 
van zelf-financiering, welke tijdelijk in 
het gedrang is gekomen, te bevorderen. 

Het is trouwens noodzakelijk en recht
vaardig,· dat ook de fisc\1s meer rekening 
houdt met de waardedaling van het ruil
middel, waarvoor men in vergelijking tot 
1940 de verhouding 1 op 3 kan aannemen. 
Waai in de vorm van nominale bedragen 
of percentages grenzen zijn getrokken 
bijv. voor onbela.stbaarheid of verlaging 
van belastingdruk, behoren deze billijk- · 
heidehalve met drie te worden vermenig
vuldigd. 

De bestaande achterstelling bij heffing 
over de waarde van de aandelen in. fami
lie-naamloze vennootschappen dient te 
worden opgeheven. Verder behoren er 
gunstige fiscale maatregelen te worden 
getroffen ten behoeve van de in beroep 
of bedrijf (mede) werkzame vrouw. 

Spreker zeide de oplossing van deze on
billijkheid te willen zoeken in de toepas
sing van de progressie, bijv. door het in
komen van de man en dat van de vrouw 
afzonderlijk aan de progressie te onder
werpen. Het toekennen van een bepaald 
bedrag voor verwervingskosten aan de 
vrouw, bijv. wegens het in dienst nemen 
van huishoudelijke hulp, levert in de 
praktijk. grote moeilijkheden op. 

Er behoort ook te worden gestreefd 
naar vereenvoudiging van de belasting
heffing ten behoeve van kleine onderne
mers. Het Oostenrijkse systeem, dat be
rust op aan de hand van de kostenfacto
ren van de grotere ondernemingen vs.st
gestelde normen voor het winstpercen
tage van de kleinere, ontmoet bij spre
ker bezwaren, omdat naar zijn mening 
steeds moet worden uitgegaan van het 
werkelijk. inkomen, aangezien men an
ders onbillijkheden begaat. Niettemin is 

Onze vier middeMta.nders-candidaten
kamerleden, de heren Comelissen, v. 
d. Linden, VisseT en Po'l'theine, in 
gesprek met de heer v. à. Leeuw. 

secretaris van de Landelijke 
Middenstandscommissie. 

er vereenvoudiging mogelijk en het ver
dient aanbeveling hieraan een •tudie. te. 
wijden met het oog op de algehele hel'-. 
ziening van het belastingstelsel. De in
leider toonde zich voorstander van een 
integrale, onbelaste aftrek van omzetbe
lasting, welke dus een ieder ten goede 
moet komen. Het komt nu voor, dat om
zetten tot een bepaald bedrag onbelast 
blijven, doch dat een ondernemer, die . 
enkele guldens daarboven uitkomt ook 
belasting verschuldigd is over het bedrag 
aan de voet. Dit leidt tot onbillijke con
currentieverhoudingen. Bij de behande- . 
ling van de jongste herziening In 3e Ka~ 
mer is van verschillende zijde aangedron.,. . 
gen op opheffing van deze onbillijkheid,.: 
doch de Staatssecretaris van financiëp 
wees dit af, omdat de schatkist dit offer 

· niet zou kunnen dragèn. Dit is echter,.~· 
een onjuist argument, zolang de op
brengst de raming telkenjare met bon-.. 
derden miljoenen overtreft, welke dan· 
worden aangewend voor delging van ~ . 
staatsschuld. 

Om dezelfde reden acht spreker h~ .. 
verzet van de staatseecretaris tegen ver.,. 
dergaande prijsstellingen van succeeie~ ~ 
recht ongegrond. Eigenlijk is deze hef
fing geheel uit de tijd, doch zij past m&a~: , 
al te zeer in de socialistische opvattin.,. , 
gen. ·: 

Naar sprekers opvatting is er voor de ' 
Liberalen nog een ruim arbeidsveld voor_' 
een redelijke belastingheffing en spreker ... 
vertrouwt, dat de Kamerfracties zich · 
hiervoor zullen inzetten (applaus). , . 

De voorzitter dankte de inleider voor. 
zijn boeiend betoog en stelde met het oog 
op de beschikbare tijd voor de pauze 
voor, dat de discussie bij de aanvang van. 
de middagzitting zal worden gehouden. 

Nadat hiertoe wa.s besloten, werd het , 1 
woord verleend aan Mevrouw B. Ch. 
Sjollema-s'Jacob te Rotterdam voor een 
inleiding over het onderwerp; 

,,Middenstandsvrouw 
waar blijft gij?" 

Mevr. Sjoll~ma sprak als volgt 
Door de heren van de Landelijke Mïd

denstandscommisl<ie van de Vol,kspartij 
voor Vrijheid en Democratie is mij ver
zocht U de volgende vraag te stellen: 
"Middenstandsvrouwen waar blijft gij?'' 

Lk heb overwogen, of er reden voor 
d:te vraag bestaat en of ik U die wel zo 
stellen mocht, want goed bekeken i.s 
die vraag niet onschuldig, maar houdt 
het stellen ervan toch eigenlijk een ze- -
kere beschuldiging in. 

Wanneer de middenstandsvrouwen 
regeLmatig in grote getale de vergad'e
ringen en bijeenkomsten zouden .plegea. 



h bezoeken, wanneer zij daar regelma. · 
tig haar stem zou laten horen, ~ er -
voor deZe waag geen aanleiding beo 
staan. 

]k neem dus aan, dat Uw tegenwool\o 
digfueid daar ontlbreekt en ik beluister 
tevens in de hartekreet van de heren 
van de middanstandscommissie, dat zij 
bet betreuren, want dat zij grote waar .. 
de hecihten aan Uw tegenwoordig.heid, 
en aan Uw mening. 

Hoe komt het, dat de middenstands
vrouw verstek Iaat gaan op de" verga.-
deringen? · _ · 

En hoe komt het eigenlij•k, dat geen 
V'l'ouw zi-tting heeft in de middenstands. 
·comanissie?, terwijl toch zoveel vrou
wen, hetzij zelfstandig hetzij naast naar 
man werkmaan zijn in het bedrijfsleven, 

Is het gebrek aan belangstelling voor 
de politiek? Gebrek aan tijd om d·e ver
gaderingen bij te wonen? 

mt mijn gesprekken met midden
standsvrouwen bleek deze laatste factor 
wel de voornaamste reden te zijn. En 
hoe kan het ook anders? 

In de kleine zo goed als d-e grote 
middenstandspedrijven speelt d-e vrouw 
een belangrij-ke rol. 

Ze helpt in de wLlkel, op het atelier, 
ze doet administratie, bedient de tele
foon, geeft leiding aan het personeel en 
zo goed als zij weet dat haar uiterlijk 
verzorgd moet zijn, zal zij er ook voor 
zorg dragen dat haar zaak er verzorgd 
Uit ziet. 

Met haar man deelt zij de zor-gen van 
het bedrijf, 

De vrouw kan voor het bedrijf van 
onschatbare en onvervangil>are waarde 
zijn. 

Een vrouw is prectisch,l een vrouw, 
zeker een zakenvrouw is in de regel 
nuchter, waardoor Ze 'de problemen een
voudig weet. te zien en op te lossen. 

Is het dan wonder, dat het als een 
gemis wordt gevoeld, wanneer zij in de 
politiek verstek laat gaan, en dat men 
reikihalzen!d uitziet naar haar medewer
king en dat men op haar oordeel prijs 
stelt. _ 

kis we echter nagaan, welke pliohten 
nog naast die van het bedrijf in de al
lereerste plaats van haar verwacht wor
den, nl. dat zij een goede huiswouw en 
een verstandige opvoedster van haar 
k-inderen zal zijn, dan is het redeliJker
wijs niet van haar te verwachten, dat 
zij ook nog tijd en energie kan vinden 
naast de taken, die de volle inzet van 
haar persoon opeisen, zich actief met 
politiek bezig te houden. 

Maar middenstandsvrouwen...... dè 
politiek houdt zich met U bezig met 
Uw gezin met Uw bedrijf. 

Want wat 'is politiek anders, dan zich 
bezig houden met alle mensen, opdat 

. de vrijheden en rechten van allen be
schermd zullen worden tegen elke on
nodige of onredelijke inbreuk. De po
litiek bepaalt hoever onze vrijheid mag 
pàn zodat we de vrijheden en rech
ten van anderen niet te kort doen en 
die anderen de onze niet méér beper
ken dan geoorloofd is. 

Omdat de politiek zich bemoeit met 
alle mensen, gaat ons ook allen de po· 
litiek aan. 

Laten wij · maar eens nagaan, hoe de 
ia het bedrijf van haar man werkende 
vrouw wordt beloond voor haar ar· 
\leid. 

Heeft zij recht op eigen inkomsten, 
wàarover zij volgens dezelfde normen 
als. van het inkomen van haar man 
beJastmg betaalt? 

Hét door haar arbeid verkregen deel 
van de inkomstEm behoort nu tot het 
aezinsinkomen, waardoor naar een ho· 
1ere schaal belasting betaald · nioet wor· 
den, dan wanneer beide inkomens als 
aelf!ltaridige · eenheden zouden w<m:len 
llelast. 

Dat is onbillijk. Bovendien brengt dt: 
beroepsarbeid · van· de vrouw extra 
kosten met zich mee voor het gezin, in 
verband met de huishoudelijke hulp, 
die ZIJ m meerdere mat!' nodig zal 
hebben. 

'Het ware niet meer dan billijk, dat· 
deze kosten voor de belasting van het 
eigen inkomen van de vrouw afgetrok
ken zouden mogen worden. 

Hier zijn slechts een paar voorbeel
den genoemd die aantonen, dat de po
litiek ingrijpt in het leven van de mid
denstandsvrouw en dat het haar wel· 
begrepen l'igenbelang is zich met de 
politiek te bemoeien. 

Maar politiek is niet gericht op eigen
belang, ook niet op het belang van een 
bepaalde bevolkingsgroep. 

Politiek bevordert het 
welzijn van allen 

Elk mens draagt verantwoordelijk
heid, niet alleen voor zichzelf en eigen 
directe omgeving, maar ook voor zijn 
medemens en voor de samenleving, 
waarvan hijzelf deel uitmaakt. 

Bezig zijn met de politiek betekent 
bezig zijn met die samenleving. Het il:. 

het meedragen van een stukje van ons 
aller gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid. 

Dat de jongeren onder de midden
standsvrouwen niet haar gezin, haar 
huishouden, haar bezigheden in het be
drijf niet ook nog politieke vergade· 
ringen bezo.eken is voor iedereen be
grijpelijk. Haar antwoord op de vraag 
Middenstandsvrouwen waar blijft gij? 
mag met· rustige overtuiging worden 
uitgesproken: T H U I S ! 

Er zijn echter niet alleen jonge mid
denstandsvrouwen met drukke gezinnen. 
Er zijri ook ouderen, waarvan de kin
deren volwassen zijn en die wellicht 
haar taak in het bedrijf wat gaan ver· 
minderen. Voor haar, die over een ja
renlange ervaring beschikken. ligt er een 
mooie taak om mede voor haar jongere 
zusteren de middenstandsvrouw te ver
tegenwoordigen op vergaderingen en 
bijeenkomsten. 

De generatie, die ons vooraf is gegaan, 
heeft met grote inspanning en offers po
litieke rechten voor de vrouw veroverd. 

Zij hebben het voor ons mogelijk ge· 
maakt door middel van de politiek iets 
goeds te doen voor het welzijn van de 
samenleving. 

Het is aan onze generatie aan ons 
ieder persoonlijk de ons geboden kan!j 
te gebruiken. · 

De heren van de middenstands.-com
mtsste hebben mij verzocht U op te 
wekken en aan te moedigen U te interes
seren voor de politiek. 

Mag ik dan ongevraagd eens een raad 
geven en tot de heren zeggen: wanneer 
gij prijs stelt op de aanwezigheid van 
vrouwen op Uw vergaderingen, laat dan 
die vergaderingen kort en zakelijk zijn, 
dan zal de vrouw met haar nuchtere en 
praktische verstand U ook in de politiek 
niet in de steek laten en mede haar aan
deel willen dragen in de gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid. <Applaus.) 

Nadat de inleidster een· opmerking van 
mej. Mr. Toxopeus Pott (Groningen) had 
beantwoord en de gelegenheid had be
nut om de aandacht te vestigen op de 
Vrouwen Verkiezingsdag op 16 mei a.s. 
in het Minervapaviljoen te Amsterdam, 
zegde de voorzliter haar dank voor haar 
geestdriftig betoog. 

De door Mevr. Sjollema aan de L. 
M.C. gestelde vraag, om een of meer 
vrouwen in de commissie op te nemen, 
is reects eerder onder het oog gezien, 
maar ook hier geldt: ,,Middenstands
vrouwen, wa~r blijft gij?" Bij de reor· 
ganisatievoorstellen, w~lke het hoofdbe· 
stuur heeft goedgekeurd, is. met· de n\o· 
gelijkheid om vrouwen in de commissie 
op te nemen rekening gehouden. Wan
neer geschikte kandidaten worden voor
gedragen, zal aan de wens van Mevr. 
Sjollema spoedig zijn voldaan. 

Ter afsluiting van de behandeling van 
dit onderwerp stelde spr. de vergadering 
voor eE'n 

Resolutie inzake aanmoed=qinCJ 
van de 'maatschappeliike en 

politieke activiteit van de 
..,Jddenstandsvrouw 

Het Liberaal Middenstandscongres, op 
25 april onder auspiciën van de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie in 
"Bellevue" te Amsterdam bijeen, 

gehoord de inleiding van Mevrouw B. 
Ch. Sjollema-s' Jacob over het onder
werp ,,Middenstandsvrouwen, waar blijft 
gij?", 

kennisgenomen hebbend van de hier
over gehouden gedachtewisseling, 

betuigt zijn instemming met het plei
dooi van de inleidster voor een grotere 
maatschappelijke en politieke activiteit 

De heer Cornelissen en de heer 
Nieukerke, gemeenteraadslid van 

's-Gravenhage 

van de vrouwen, werkzaam in midden
standsbedrijven en in daarmede verwan
te vrije beroepen, 

wijst het Nederlandse volk en in het 
bijzonder de in beroep of bedrijf werk
zame vrouwen op de onvermoeide acti· 
viteit van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie en van haar vertegen
woordigers in de Staten-Generaal met 
betrekking tot de wettelijke gé!ijkstel
ling van man en vrouw, welke in de 
afgelopen regeringsperiode in belangrij
ke mate tot verwezenlijking is gebracht, 

roept de Middenstandsvrouwen van 
Nederland op, zich eensgezind en met 
overtuiging te scharen achter de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie, wel· 
ker beginselen en werkprogram een 
waarborg vormen voor een vrije ont
plooiing van zelfstandige kracht en des
wege tevens voor verbetering van d€ 
maatschappelijke positie van de werken
de vrouw in beroep en bedrijf. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Deze resolutie werd onder applaus met 

algemenê stemmen ilangénomen. · 
De vergadering werd vervolgens ge

schorst vo6r het gebruiken van de koffie
, maaltijd. 

<Wordt vervolgd) 

I, 

Stemmen bij 
volmacht 

Bij de aanstaa.nde Tweede Ka
merverkiezingen bestaai wederom 
de mogelijkheid tot stemmen bij 
volmacht, indien men vermoede
Iijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming deel te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen de echtgenooi 
of echtgenote, een der bloed- of 
aanverwanten in de eerste tot tm 
met de derde graad, de echtgenoot 
van een schoonzuster of de echt
genote van een zwager, dan wel 
een der huisgenoten van de vol
machtgever. 

De gemachtigde moet op de dag 
der ca.ndidaa.tstelling zijn opgeno
mën in het Kiezersregister, waar. 
In de naam van de venoeker voor 
komt, en bevoegd zijn tot het deel
nemen aan dezelfde verkiezing. 

Een kiezer mag niet meer dan 
één aanwijzing als gemachtigde 
aannemen, behoudens dat hij een 
tweede aanwijzing mag aanvaar
den, indien beide zijn geschied 
door personen, die tot zijn huis
genoten behoren. 

De verzoeken tot het stemmen 
bij volmacht kunnen worden in
gediend ·uiterlijk op de veertiende 
dag voor die der stemming, dus 
uiterlijk op woensdag 30 mei, ter 
secretarie van de gemeente, waar
in men in het Kiezersregister is 
opgenomen, 

Formulieren kunnen ter ge. 
meentesecretarie of bij het Alge
meen Secretariaat worden aange
vraagd. 

STEMMEN IN EEN ANDERE 
GEMEENTE 

Voor hen, die hun vacantie bui
ien hu.n woonplaats, maar in Ne
derland denken door te brengen, 
bestaat de mogelijkheid om in een 
andere gemeente te stemmen, 

Zij, die van deze mogelijk ge
bruik willen maken, mooten hier-

. van uiterlijk woenedag 118 mei IN 
PERSOON ter secretarie van eea . 
willekeurige gemeente in Neder
land mededeling doen, 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Dames-IHïeenkomst V.V.D. 

te HarclenbenJ 
Op 17 april hebben de afdelingen Har

denberg en Gramsbergen van de V.V.D. 
in hotel Leering een bijeenkomst gehou
den, die meer In het bijzonder voor de 
vrouwen bestemd was. 

Na de opening doot· de voorzitter A. 
Waterink van de afdeling Hardenberg, 
gaf de heer Leyds, di1·ecteur van het Pro
paganda-bureau van de V.V.D. in Over
ijssel, een antwoord op de vraag: waar
om zou een vrouw aan politiek moeten 
doen? 

Mevrouw E. M. W. 'Wildervanck de 
Blécourt-Bech, Üd van de gemeenteraad 
in Ommen, vertelde, hoe zij tot de poli
tiek was gekomen en hoe dit iemands 
leven verrijkt en hoe ledere vrouw een 
Invloed ten goede kan oefenen door zich 
een gedegen oordeel te vormen en daar
over ie. spreken 111 hààr kennissenkring 
en IJ1 · veren!Bingen. waar :ze de bijeen
komsten bijwoont. 

Deze aandachtig gevolgde betogen wet·
den afgewisseld door pianomuziek van 
mevrouw Nijkamp en voordrachten van 
mevrouw Kluwer-·-Wolsey en besloten 
door enige liederen van Guido Gezelle, 
getoonzet door Catharina van Rennes. 
Voorzittet· H. J. Slingenbergh van de afd. 
Gramsbergen sprak een slotwoord. 

Deze proef mag zeker geslaagd heten. 
Het gebodene was uitmuntend. afwisse
lend, leerrijk en bevattelijk. Andere pla~
telandsafdelingen wordt aangeraden dtt 
goede voorbeeld te volgen. 

De afdelinCJ Scheemda 
herrezen 

Op verzoek van enkele nieuwe leder.. 
heeft het Tweede Kamerlid Zegering 
Hadders te Scheemda een lezing gehou
den, die door een 30-tal getrouwen werd 
bijgewoond en zeer geslaagd mag wor
den genoemd. 

Een later gehouden_ ledenvergadering 
bracht een nieuw bestuur, dat overtuigà 
is van de noodzaak van aansluiting en 
van h"f naken van propaganda .. Zo kon 

door onze afdeling worden medegewerkt 
aan het organiseren van een avond door 
de kring Oldambt), waarop het V.V.D.· 
cabaret optrad. De avond was, vooral 
door de voortreffelijke rede van mr. 
Geertsema burgemeester van Warffwn, 
een groot 'succes; er waren ongeveer 450 
bezoekers. 

Het nieuwe bestuu1· bestaat uit de he
ren: H. Steenhuis, voorzitter; ir. J. 
Prummel, secretaris; J. J. Onnes, pen• 
ningmeester; E. H. van Cingel en J. Vink; 

Op verzoek van de zittende raadsleden 
werd een vertrouwens-advies-commissie 
samengesteld. bestaande uit 2 dames en 
7 heren. 

Winschoten genoot v• het. 
Politiek Cabaret -

De ondercentrale Oldambt hield op 16 
april j.I. een ep~~nbare verga_dering vo,or 

, een- nagenoeg volledig ·bezette zaal In 
hotel Dommering te Winschoten. 

Dank zij de activiteit van de besturen 
der omliggende afdelingen kon dit goede 
resultaat bereikt worden. Spreker was 
mr. W. J. Geertsema, qurgemeester van 
Warffum, die in een gloedvolle rede de 
beginselen der V.V.D. uiteenzette. Na de 
pauze trad het Politiek Cabaret op. Ook. 
dit gedeelte van de avond viel bij de aan
wezigen buitengewoon in de smaak. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vanaf 3*% 

en voor de boerderijen 
vanaf 31,4% 
O,fferte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van _Asbeck 
Dlepenheimseweg 
tel. K 6470-816 

31 GOOR 
b.g.g. 89& 



VB1J.11E1D EN DDIOCRATIJ: 

Liberalisme en neo-humanisme 
Een kanttekening naar aanleidinK 11an 25 jaar 

vernederlandste Gentse Univer•iteit 
(Ingezonden) 

Er zal wel niemand zijn in onze kring 
Tan Nederlandse liberalen, die zich niet 
van harte zou· willen scharen achter de 
gelukwensen in ons blad van 31 maart 
j.l., tot onze Vlaamse geestverwanten 
gerictht, waar het hun succ~s betrof in 
de bijdrage aan de bevordenng van . on
ze gezamenlijke Nederlandse cultuur. 

Het ware dan ook overbodi·g ten aan
zien van deze strekk!!ng van genoemd 
artikel nog iets toe te voegen. 

Anders is het echter mijns inziens ge
steld met het slot van het betreffende 
artikel, waar, na een beknopte weer
gave van politiek- en geestelijit-huma
IIIi.stisCihe opvattingen van de Vlaamse 
liiberale studénten werd gesteld: "Het 
is voldoende om aan te tonen, hoezeer 
de inziclhten van deze Vlaamse liberale 
studenten en die van ons omtrent het 
wezen van het liberalisme evenwijdig 
lopen". 

Beknoptheid kan het gevaar van 
misveMtanden met ·zich brengen; mis
verstanden of beter begripsverwarring, 
waaraan Je politieke sfeer reeds te 
zeer lijdt, dan dat wij zouden kunnen 
wensen dit euvel - al of niet kunst
matig om politieke redenen in het leven 
geroepen (men denke aan geladen be
grippen als conservatisme en progres
siviteit) - zij het ook ongewild te be
vorderen. 

· Neo-humànisme was en is voor de ons 
g~~stverwante Vlaamse studenten een 
symbool, een aanduiding van hun mo
dern en sociaal liberalisme.'' 

de gedachte, dat aanvaarding van de 
liberale staatkundige beginselen moge
lijk is bij verschil van merii.ng omtrent 
de diepste 1evensgrond. 

M.a.w. de VVD wordt principieel ge
kenmerkt door het karakter van, wat 
wij een doorbraak-partij plegen te noe
men, zij het gelukkig, zoals reeds meer
malen door onze partij-voorzitter be
klemtoond, een doorbraak-partij, die 
het n i è t in de breedte, maar in de 
diepte zoekt van de hecihte liberale be· 
ginselen, die immer-levend zijn, immers 
ontsproten aan en afgestemd op de vrije · 
persoonlijkheid, de vrije polsslag van 
mens en maatSchappij, en derhalve geen 
neo-omsclhrijving van node hebbend. 

Het neo-humanisme in. zijn geestelij· 
ke signatuur van Vlaamse liberale stu
denten en Humanistisch Verbond zou 
in onze VVD onmogelijk als maat. en 
nonngevend kunnen gelden voor ons li
peralisme, hetgeen juist zijn rijkdom 
mede-ontleent aan de velerlei, en dus 
óók de humanistisclhe levens- en wereld
beschouwing. 

Hier evenwijdi·gheid te constateren is 
principieel en structureel in· strijd met 
ons doorbraak-karakter; dOOrbraak naar 
die verhoudingen die elders bijkans 
reeds gemeengoed zijn geworden, na
melijk politieke verhoudingen beheerst 
door groepering rondom staatkUil'dige 
beginselen, aanvaardbaar. vanuit ver
sohiliende levensbescthouwing. 

Laten wij volstaan met voldoening te 
constateren - hadden wij anders ver
wacht? - dat het staatkundige neo
humanisme van de geestverW-ante 
Vlaamse studenten en onze VVD dezelf
de grote staatkundige beginselen van 
het liberalisme onderstrepen èn uitdra
gen. 

Waar "Opgaande Lijnen'• en "Libe
raal Manifest" afrekenen met velerlei 

wanbegrip omtrent karakter en begin- . 
selen onzer partij, is clit artikel lnge- · 
geven door de behoefte een ongewilde 
bijdrage tot vermeerdering van politieke 
misverstanden te workomen. 

W. H. D. QUARLES v. UFFORD. 

N;uchritt. • • • 
* * Inderdaad kan beknoptheid - in · * een weekblad van bescheiden om
vang als het onze meestal gebiedende 
noodzaak - wel eens misverstanden 
wekken. 

Voor zover het bovenstaande ingezon. 
den stuk van onze geachte geestverwant 
zulk een mogelijk misverstand kan op
heffen, hebben Wij het gaarne geplaatst, 

Dat iemand tot de conclusie zou zijn 
gekomen of zou kunnen komen, dat het 
"geestelijk humanisme van het Huma
nistisch Verbond" de levensbeschouwing 
zou zijn van de V.V.D., de J.O.V.D. of de 
Vrouwen in de V.V.D., kunnen we ons 
echter nauwelijks voorstellen. 

Terecht stelt de inzender, dat de V.V.D 
in haar Beginselprogram duidelijk heeft 
neergeschreven, dat zij voorop plaatst 
"de erkenning, dat er voor de individuele 
mens een nauw verband bestaat tussen 
levensbeschouwïng en staatkundig begin
sel", doch dat zij tevens meent, dat "ge
lijk inzicht aangaande staatkundig be
ginsel bestaanbaar is, ondanks verschil 
van mening omtrent de diepste levens
grond". 

Zo telt de V.V.D. inderdaad onder haar 
leden en aanhangers leden van het Hu
manistisch Verbond, maar óók talloze 
vrijzinnig- en orthodox-protestanten en 
ongetwijfeld óók wel onafhankelijk-den
kende rooms-katholieken, die zich met 
het program van de V.V.D. en met haar 
praktische politiek kunnen verenigen. 

Het woord "doorbraakpartij" zouden 
wij, gezien hetgeen daaraan tegenwoor
dig vastzit, voor de V.V.D. echter liever 
niet willen gebruiken. Wij voeren geen 
speciale· doorbraak-strijd, maar zeggen 
eenvoudig: Wie ons program van begin
selen kan onderschrijven, is bij ons wel
kom. 

Afgezien van de bezwaren, m.i. aan 
het gebruik van Ned. begrippen verbon
den, dringt zich, mede door de gesigna
leerde beknoptheid, de vraag op of het 
verband ook van geestelijk neo-huma
nisme en liberalisme, als door onze 
geestverwante buren geconstrueerd, wel 
tot de conclusie van het evenwijdig-lo
pen van onze inzicthten omtrent dit 
wezen van het liberalisme· leidt. Nogmaals: Pachters, V erpacbters en V. V .0. 

Het neo-htimanisme wordt door d·eze 
liberale studenten geZien, enerzijds als 
een staatkundige visie, anderzijds - in 
een ten onzent ook meer gebruikelijke 
betekenis - als een geestelijk, wereld
besdhouwelijk uitgangspunt. 

Dat polit·ieke humanisme, zoals In het 
artikel ontwikkeld en uitgaand van het 
postulaat ener parlementaire democra
tie, van decentralisatie en deconcen
tratie, waarborging van de menselijke 
aedelijke rechten enz. loopt ongetwij
feld parallel met het , politieke libera
lisme bij ons; een iberalisme of, zo U 
wilt een politiek humanisme, dat zioh 
'rindt In de in genoemd artikel geciteer
de kernachtige woorden van Julius 
Hoste, waarin hij het verband on!der
streepte tussen vooruitgang van be· 
sclhaving en niaatsclhappij enerzijds en 
persoonlijke vrijbeid en ei.gen wilskracht 
anderzijds. 

Het neo-humanisme of liberalisme 
h~ft voor onze geestverwanten ook een 
levensbeschouwelijke zijde, waar zij al
gemeen eeuwig geldende waarde~ af
wijzend, van een sterk rationalistisch-ge
fundeerde wereldbesclhouwing uitgaan. 

Ongetwijfeld zijn er vele Nederlandse 
liberalen, die dit geestelijk humanisme 
- zeer gelijkend op die van het Huma
nistisch Verbond - als wereldbeschou
wing huldligen. 

Zou echter iemand in Nederland te
recht willen of kunnen stellen, dat dit 
geestelijk-humanisme de levensbeschou
welijke bron is van de VVD of JOVD 
of Vrouwen in de VVD? 

Hier nu wreekt zioh de m.i. te grote 
beknoptheid en daardoor mogelijk ver
warrend-werkende conclusie van het ar
Ukel van 31 maart j.l. 

Immers, terstond na de fonnulering 
van het geestelijk neo-humanisme zo
als dat bij de Vlaamse liberale studen
ten wordt beleefd als het geestelijk fun
dament van hun liberalisme, wordt een 
evenwijdigheid geconstateerd van hun 
en onze inzic'hten omtrent het w~n 
van het liberalisme. 

Welk liberalisme? Een liberalisme 
alleen aanvaardbaar voor rationalisti
sche humanisten, aangezien één nl. ra
tionalistisclh wereld-besclhouwelij·k fun
dament als de grondslag van het libe
ralisme wordt aangegeven ? 

Ligt nu juist hier niet een duidelijk 
verschil ten aanZien van onze inzich
ten. Een verschil, dat de · praktiscthe · 
staatkunde niet zo zeer raakt, maar 
wèl de grondstructuur van ons libera
lisme, van onze VVD. 

Immers, in haar beginselen stelt de 
VVD du~delijk, dat zij, el1kennende de 
innige samenhang tussen levensbeschou
Wing en staatkundige vis1e, uitgaat van 

Woord en wederwoord 
(Ingezonden) 

Er zijn drie dingen die ge nooit moet 
doen: 

Zeg nooit voor iemand borg; 
verhuur geen huizen; 
schrijf niet in kranten. 
Wat hiervan zij, het artikel: Pach

ten~, verpachters ...... en V.V.D., roert 
even een wereld van problemen aan, 
die in grote groepen onzer leden sterk 
leven. 

Enkele zijdelingse opmerkingen, en 
verder gaat het geheel toch eigenlijk 
niet, wekken licht de neiging ''P tot 
wederwoord. · Ik ontkom hieraan niet 
maar beperk me tot een vraag om 
nadere toelichting, De redactie merkt 
op, dat voor bepaling van maximaal 
toelaatbare verkoopprijzen van land 
de Grondkamers een kapitalisatie naar 
3% toepassen. 

Naar men mij verzekerde is zelfs 
een differentiatie mogelijk van 2 * 
tot 3~ %. Hoe komt nu de Grondka
mer tot het bedrag per h.a. dat met 
331 I 1 moet worden vennenigvuldigd 
om de verkoopprijs te bepalen? 

Wat gebeurt er als in dit beginbe
drag een fout sluipt of onjuistheid of 
schommelingsmogelijkheid door taxatie 
naar subjectieve waardering van een 
factor? 

Dan wordt deze onzekerheid met 
331 / 3 vennenigvuldigd. 

Natuurlijk, zult u zeggen, blijft al
les mensenwerk. Akkoord, maar nu 
protesteer ik toch, want in alle pacht
prijsberekeningen wordt het gebou
wenkapitaal voor een derde deel on
rendabel gelaten. Begrippen als a.f. 
schrijving naar vervangingswaarde 
zijn in de landbouw vreemde klanken 
van een andere wereld. Hier klopt iets 
niet. 

Het is de drommel, dat men met al 
dit geschrijf elkaar steeds te lijf gaat 
met gegevens over onderdelen zonder 
e.en grote lijn in het oog te houden, 
maar dat er met de landbouwpolitiek 
in Nederland op de lange afstand iets 
heel erg mis is, ligt mij als een angst
droom dagelijks bij. 

G. BOERMA. 

ONDERSCHRIFT. 
De opmerking van de heer Boerma, 

dat de Grondkamers, indien bijzondere 
omstandigheden daartoe aanleiding 
geven van een rente van 2*% ·of 
3J;4. % kunnen uitgaan, is juist. Bij de 
berekening van de maximumprijs van 
tuinbouwgronden, waarbij als · regel 
wordt uitgegaan van een rente van 
5%, is zelfs een grotere afwijking 

mogelijk, te weten van %% nl!&r be· 
neden, onderscheidenlijk naar boven, 
dus van 4% % respectievelijk 5% %. 

De Grondkamer komt tot het bedrag, 
waarvan moet worden uitgegaan om 
de maximumprijs vast te stellen, door 

. de pachtwaarde per HA. te bepalen, 
daarvan de lasten (polder-, grond-, 
straatlasten e.d.) a.f te trekken en het 
dan verkregen netto-bedrag te kapita
liseren. Uiteraard kunnen bij de vast
stelling van de pachtwaarde fouten ge
maakt worden en dan komt het hier 
op neer, dat elke f 3,- (voor tuinland 
elke ! 5,-) te hoog of te laag, bete
kent ! 100.- te veel of te weinig. 

Nu valt dit ili de praktijk wel wat 
mee, omdat de Grondkamers niet over 

· een nacht ijs gaan, voorts bij verschil 
· met partijen, deze .altijd nog oproepen 
voor een bespreking, daarna het on
derhavige geval nog eens laten bezien 
door (een) andere dan de eerste taxa
teur(s), om dan in een vergadering 
van de kern de beslissing te nemen, 
waarvan tenslotte nog weer beroep op 
de Centrale Grondkamer open staat. 
Maar mensenwerk blijft het en vol
maakt is het dus zeker niet en zal het 
ook wel niet kunnen worden. 

Hetgeen de heer Boenna zegt om
trent het gebouwen-kapitaal, kan wor
den onderschreven. Merkwaardig is 
overigens, dat in de tuinbouw-sector, 
althans voor wat betreÏt "het glas" 

. (serres - warenhuizen, platglas enz.) 
een regeling geldt, die meer bij de 

. praktijk aansluit en waarbij dus wel 
degelijk met de factoren door de heer 
B. genoemd, rekening wordt gehouden. 

·Dit verschil valt wellicht mede hieruit 
te verklaren, dat het gebouwen-kapi-
taal in de landbouw voorheen vrijwel 
werd vel'Waarloosd. Los land bracht 
even hoge, soms zelfs hogere pacht
prijzen op dan boerderijen. 

Met de verkoopprijzen was het niet 
veel anders. De pachters hebben er 
dan ook wel even aan moeten wennen, 
dat zij boven de pacht voor het land, 
ook nog een bedrag moesten gaan · be
talen voor de woning en de bedrijfs
gebouwen. 

Het bezwaar is intussen, dat de 
Regering met deze regeling enige ja
ren te l!LRt gekomen is en dat zij kost
bare tijd verloren heeft laten gaan. 
Leden van de V.V.D.-factie hebben zo.. 
wel in de Eerste als in de Tweede IiCa
mer reeds jaren g:eleden en bij herha
ling op deze fout gewezen; het heeft 
echter al te lang geduurd voor en al
eer zij gehoor hebben gevonden! 

RED. V. END. 

Coplo voor 4ese rubrae& ro • ...._ -= 
Moj•Hr. Jo •• H. Sitr-..,, AlneNer

ttroot 16, Hoort-. 

Woensdag 16 Mei1956, 

VROUWEN 

V ERKIEZIN~S 
DAG 

te Amsterdam in 't Minervapaviljoen 
(tram 16 of bus E). 
Vanaf U uur een (lopende) koffie
tafel voor leden en belangstellenden. 
Kosten f 2.85 inclusief; aanmelding 
uiterlijk 10 mei per postgiro op no. 
396468 t.n.v. mevr. W. Fermln-Stam, 
Stadionkade 30, te Amsterdam. Op 
vertoon van het girostrookje krijgt u 
'n bon voor de koffiemaaltijd; brengt 
het dus mee .. 

Om 14 uur Openbare vergadering 
(toegang vrij), waarop allerlei onder
werpen, waarin vrouwen belang stel.:. 
len of waarbij zij belang hebben, be
sproken zullen worden door de dames: 

A. Fortanier-de Wit, Overveen. 
Mr. J. M. Stoffels-van Haaften, 
Haarlem 
Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, 
's-Gravenhage 
G. Doornbos-Oosting, Roodeschool. 
Mr. J. Hefting, Utrecht, 

die allen candidaten voor de Tweede 
Kamer zijn. Einde ongeveer 16.45 uur. 

Wij rekenen op uw aanwezigheid. 
Het is een unieke gelegenheld om onze 
voornaamste vrouwelijke Kamer-can
dldaten alle vijf te horen. 

Brengt uw kennissen mee. 
Namens de Organisatie Vrouwen iil_ 
de V.V.D.: 

Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi, pre
sidente 
J'oh. H. Springer, secretareBBe 

Werk Comité Amsterdam: 
A. C. Schippers, presidente 
E. M. Bsse van Harinxma thoe Sloo
ten-van Welderen 
BSBe Rengers, 'rice presidente 
W. Fermin-Stam, Stadionka4e JO,· 
Amsterdam-Z., secretareue 
J'. A. Dik-ViSBer 
J. M. P. Edel-Visser 
J. M. Lodewijk-Poolman, Amstelveen 
P. van Schieveen 
Elka Schrijver 
A. L. Went 

Comité van Aanbeveling: 
D. H. Barmé-Hanf, Amsterdam 
S. Boekhoff, Apeldoorn 
M. Hardeman, 's-Gravenhage 
Ir. A. Kuiper-Struick, Rotterdam 
T. Pilaar,Gaarland, Goes 

A. A. C. Prummel-Bulder, Scheemda· 
H. A. va.n Riel-Smeenge, Zeijerveld 
(Dr.) 
H. J. Schlemper-van Gijn, Vught 
Mr. E. Veder-Smit, Huis ter Helde 
M. Visser-Bakker, Schagen 
H. A. A. L. de Vries-van der Hardt -
Aberson, Hengelo (0.) · 
G. Wijsmuller-Meyer, Amsterdam 
G. de Zeeuw-Buisman, Leeuwarden 

Boeiende lezing van mevr. dr.· 
M. Hartgerink-Koomans 

V oor de "Vrouwen In de V.V.D." 
te Groningen sprak mevrouw 

dr. M. Hartgerink-Koomans over haar 
indrukken uit de emigratiegebieden 
van Australië en Nieuw-Zeeland. 

Het talrijke gehoor (de zaal bleek 
veel te klein om allen een behoorlijke 
zitplaats te verschaffen) was zeer ge
boeid door de interessante en vlotte 
verteltrant van spreekster. 

Aan de hand van fraaie lichtbeelden 
kreeg men een duidelijke Indruk van 
de gebieden, waar zovele Nederlan
ders een nieuw bestaan hopen op te 
bouwen. 

Al met al een buitengewoon geslaag
de avond! 
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WEEKBLAD VAN Of VOLKJP.ARTIJ VOOR VRUHEID EN DEMOCRATII 

·Het Urgentieprogram van de V.V.D. 
De teerling is geworpen. Medio. dezè _week 

zijn de kandidatenlijsten voor de Tweede 
Kamer ingediend. De verkiezingsdatum is defi
nitief bepaald op woensdag 13 juni. 

Met groot vertrouwen gaat de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie de verkiezingsdag . 
tegemoet. Zij grondt dat vertrouwen op vele 
fado ren. 

Een der belangrijkste factoren is de kenne
lijke instemming, welke het werk van de V.V. 
D.-Kamerfractie in de afgelopen vierjarige 
parlementaire periode in brede lagen van ons 
volk heeft gevonden. 
· Deze instemming bleek ook uit de onbestre

den wijze, waarop in alle stadia van de ·voorbe
reiding der kandidaatstelling voor ieder heeft 
vastgestaan, dat iD. de eerste plaats àlle zit
tende leden van de KaDÏerfractie opnieuw dien
den te worden gekandideerd en dat als lijst
aanvoerder weder zou optreden onze partij- en 
fractievoorzitter, prof. mr. P.J. Oud. 

Tegelijk ongeveer met de kandidaatstelling 
zijn ook ons Verkiezingsmanifest en ons Ur
gentieprogram definitief vastgesteld, ·waarbij 
zoveel mogelijk is .ve~enmg gehouden _met de 
opmerkingen, die daarover op de Jaarvergade-: 
ring zijn gemaakt. 

. De tekst van het Urgentieprogram laten we 
hier thans volle_dig volgen. 

1. Het buitenlands beleid moet blijven ge
richt op de samenwerking van alle democrati
sche staten. De eenheid van Europa moet wor
den bevorderd. Daarbij moet echter worden ge
waakt tegen het aanvaarden van politieke con
structies, waarvoor een voldoende reële grond
slag, ontbreekt. Economische eenheid is een 
onmisbare voorwaarde voor het bereiken van 
politieke eenwording. De totstandkoming van 
een gemeenschappelijke markt is. urgent. 

De Atlantische samenwerking moet uit
groeien tot een ' Atlantische·· gemeenschap, 
waarin naast de ~itaire de gemeenschappe
lijke culturele, economische en sociale vraag
stukken worden behandeld. 

Het individuele klachtrecht, bedoeld in de 
Europese conventie aangaande de rechten van 
de mens behoort door Nederland te worden 
aanvaard. 

2. In de verhouding tot Indonesië moet 
worden vastgehouden aan hetgeen bij de sou
vereiniteitsoverdracht is overeengekpmen om
trent het zelfbeschikkingsrecht der Indonesi
sche bevolkingsgroepen. De ·strijd der Zuid
Molukken voor de verwezenlijking van dit reent 
dient naar vermogen te worden gesteund. 

Binnen het Koninkrijk blijve het streven bij 
voortduring gericht op versterking der banden 
tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen. De economische en èulturele ontwik
kelirig van Nederlands-Nieuw-Guinea behoort 
te worden bevorderd. , 

. Recht voor en steun aan de gerepatrieerden 
uit In.donesië, die als voortreffelijke Nederlan
de~ veel voor ons land hebben gedaan. 

3. Opgetreden moet worden tegen de toe-

• 

PROF. MR. P. ]. OUD 
...... onze ltjstaanvoerder ...... 

nemende centralisatie va!J. het overheidsgezag, 
in het bijzonder door herstel der zelfstandig
heid, bovenal op financieel gebied, van provin
ciën en gemeenten. 

-BijzoQ4el'e · ~~~t .worden gewijd• 
aan de besch~ va:D. de burger, tegen on
redelijke ~passing •\1an overheidsvoorschrif· 
ten. 

Niet alleen· Vw stem! 
N atuurlij~ ! Wij zijn er van overtuigd, 

dat de V. V.D. op 13 juni a.s. uw stem zal 
krijgen. Gezien het vele en belangrijke 
werk, dat door onze Aa.merfracties in de 
afgelopen vier jaren is gedaan, is dit een 
vanzelfsprekend iets. 

Heel' zeker weten wij ook, dat u met ons 
van mening bent, dat een vergroting van 
ons stemmental n dus een grotere V.V.D.
fractie, eeu abso.ute eis is. Onze kansen 
staan zeer gunstig. V oor- en tegenstander 
is daarvan overtuigd. 

Een zeer intensieve en zorgvuldig voor
bereidl verkiezingscampagne gaat binnen
. kort starten. Een verkiezingscampagne, 
die er op gericht zal zijn, stemmen te WÏB· 
nen voor de V.V.D. 

Uw stem behoeven wij niet meer te will· 
nen. Daarvan .· ztln, wij reed8: "'!nek~ 
Maar . . • Wij heboon niet alleen uw stem 
nodig. Wij behoeven dringend uw steUil. 
En wel uw financiële steun. 

Wij weten heel zeker, dat wij op deze 
financiële steun van u net zo vast kunnen 
rekenen als op uw· stem, omdat u beseft, 
dat een goede verkiezingscampagne slechts 
gevoerd kan worden, wanneer daarvoor de 
nodige middelen beschikbaar zijn. 

En dan nog dit: Het moet voor u toch 
zeer zeker een prettige gedachte zijn, wan
neer u op 14 juni a.s. zult weten, dat de 
verkiezingsoverwinning, die de V.V.D. dan 
heeft behaald, niet alleen dank zij uw stem, 
maar mede dank zij uw steun tot stand is 
gebracht. . 

Ingewikkeld is het voor u beslist niet. 
Eenvoudig zelfs ! . 
Een overschrijving op giro 67880 t.n.v • 

Secretaris V.V.D., Den Haag is alles wat u 
er voor moet doen ! 

De V.V.D. doet dan voor u de rest ! 

' c' 
4. Bev.ordering van de bouw van woningen· 

door het verschaffen van een ruime gelegen
heid tot ontplooiing aan het particulier initia
tief. Zo spoedig mogelijk herstel van het even
wicht tussen huren en bouwkosten. 

5. Versterking van de positie der openbare 
school met handhaving van het beginsel der 
f~anciële gelijkstelling tussen openbaar en bij
zonder onderwijs. Bij de hervorming van het 
onderwijs behoort het hoofddoel te zijn, dat . 
aan iedere geltieken. bekwaamheid gelegenheid 
zal bestaan tot volle ontplooiing; ruime be
schik baarstelling van beurzen bij alle takken 
van het onderwijs is ter bevordering van dit 
doel noodzakelijk. 

Het tot stand brengen van een nieuwe wet 
voor het middelbaar- en voorbereidend weten
schappelijk onderwijs is urgent. De bouw vatl 
scholen moet worden geactiveerd. 

6. Uitbreiding van de lichamelijke opvoe
ding in alle sectoren van het onderwijs. 

Bevordering der ontwikkelingskansen voor 
de vrije s~ortoz:ganisati~. . 

'1. ' Be~orderiilg van de . ontplooiingsmoge._. · '• 
lijkheden ·va.B de kunst èn de'kunstenaanf, op ,.. 
zodanige wijze, dat de zelfstandigheid van·· de 
kunstenaar volkomen blijft gewaarborgd. · 

Rijk, provincie en gemeente dienen de voor
waarden te scheppen, waardoor het kunstleven 
tot bloei kan komen. 

De jeugd moet worden opgevoed tot het 
leren genieten van kunstuitingen. 

Cultuurspreiding maet worden bevorderd, 
mede door een grotere spreiding der oplei
dingsinstituten voor kunstenaars. 

8. Gestreefd moet worden naar een rege
ling van het radio- en televisiebestel op een 
meer nationale basis, met waar mogelijk ge
meenschappelijk verzorgde programma's en 
daarbuiten gelijk recht der v~rschillende rich
tingen voor bijzondere uitzendingen. 

9. Instandhouding van een ~rachtige, zelf-· 
standige boerenstand door het bevorderen van 
een evenwichtige landbouwbeleid, dat de land
bouw in staat stelt een redelijk inkomen te ver
werven en de aan de gang zijnde koude sociali
satie van het boerenbezit vervangt door een 
welbewuste instandhouding van dat bezit. 

Krachtige bevordering van voorlichting, on~ 
derwijs en cultuur-technische verbeteringen. 
Beperking van het steeds toenemend staatsbe· 
zit van landbouwgronden en van staatsexploi
tatie van boerderijen. 

10. Erkenning van de grote betekenis van 
een krachtige middenstand. Daarbij uit te gaan 
van het beginsel, dat de. krachten het best in 
gezonde concurrentie worden gestaald. Daar
om moet een gezondè bedrijfsontwikkeling 
worden bevord~rd en moeten ongezonde be
drijfsmethoden worden bestreden. Bij de wet
geving op de vestiging van bedrijven moeten . 
deze beginselen leidinggevend zijn. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 



VRIJHEID EN DEMoeBATIE 

Flitsen· van Het Binnenhof (I) 

Het initiatiefvoorstel-Oud betreffende het parlementaire va· 
cuum • Eerste Kamer ontdekte formeel bezwaar - Nieuw voorstel 
in Tweede Kamer wederom met algemene stemeen aanvaard • 
.. Briliante verdediging" in de Eerste Kamer zette minderheid in 
een meerderheid om. 

Het doet altijd wee. goed te kunnen 
vaststellen, dat men zich ook in 

het parlementaire debat door een klem
mend betoog wel laat overtuigen. 

Iedereen wist, dat het initiatiefvoorstel
Oud, dat de heer Oud in opdracht van 
de Tweede Kamer (nadat deze het zelf 
~Wnder debat en z.h.s. had aanvaard) nu 
in de Eerste Kamer kreeg te verdedigen, 
daar niet zo heel ve'el kans maakte. 

Er is een historische tegenzin van de 
Eerste Kamer tegen ·initiatiefvoorstellen 
en bovendien waren er - het bleek wel 
uit het voorlopig verslag - veel bezwa-. 
t>en tegen het voorstel geuit. 

Daar kwam dan nog bij, dat -op 25 april 
ln deze Kamer het debat min of meer 
was vastgelopen op een formeel bezwaar. 
De heer Oud en zijn mede-ondertekena
ren hadden hun wijzigingsvoorstel, dat 
betrekking had op de artikelen 95 en 101 
van de Grondwet, uiteraard moeten base
l"en op de b e s t a a n d e tekst van de 
Grondwet. 

Het toeval wilde echter, dat in de Re
geringsvoorstellen tot Grondwetswijzi
ging, welke op de ochtend van die dag in 
de Eerste Kamer waren aangenomen, 
juist óók een wijziging in de tekst van 
artikel 101 was aangebracht. 

Het was de heer Tjalma, van de A.R.• 
fractie, die dit had ontdekt. Of precieser 
gezegd: in de A.R.-fractievergadering van 
die ochtend had men zitten puzzlen over 
de nummering en de vernummering van 
de Grondwet en zo was men daar op deze 
.coïncidentie gestuit. 

De heer Oud gaf toe, dat dit een tot 
op dat ogenblik door niemand ontdekt 

, formeel obstakel was, dat eerst door aan
passing van de teksten uit de weg diende 
te worden geruimd. Daarom werd dan 
ook besloten, dat de verdere behandeling 
zou worden· geschorst tot de oplossing 
hiervoor was gevonden. 

Die oplossing liet niet lang op zich 
wachten. Nog dezelfde middag wijzigde 

. prof. Oud in overleg met zijn mede-onder
. tekenaren uit alle fracties zijn voorstel in 
,die zin, dat de teksten thans volledig op 
. elkander pasten. De volgende dag bereik
. te het nieuwe voorstel de Tweede Kamer 

en wederom een dag later - op 27 april 
- verkreeg ook dit voorstel weder de al
gemene instemming· van de Tweede Ka
mer. Het werd daar z.h.s. aanvaard. 

Over de materiële inhoud ook van het 
nieuwe voorstel bestond in deze Kamer 
geen verschil van mening. Het korte de
bat, dat gevoerd werd, liep .uitsluitend 
over de vraag, wat er moest geschieden 
met het oorspronkelijke, reeds ten dele in 
de Eerste Kamer in behandeling geno
men voorstel. Kon dat nu nog door de 
Tweede Kamer worden ingetrokken ? 

Voor ontwerpen, ingediend door de 
. Kroon, staat het vast, dat zulk een 
· intrèkking nog te allen tijde (zolang de 
.·Koningin ze niet getekend heeft) kan ge
, echieden. Daarin voorziet de Grondwet 
.. -nadr11kkelijk. Voor initiatiefvoorstellen 

bestaat zulk een nadrukkelijke bepaling 
niet. 

Het leek de heer Oud en zijn mede
ondertekenare:u. aanvankelijk beter, af te 
wachten, wat de Eerste Kamer in dit ge
val besliste. Het zou ook eenvoudig kun
nen blijven liggen en zij zou het ook eerst 
kunnen verwerpen, voordat zij het nieu
we voorstel in behandeling nam. 

Prof. Romme, de K.V.P.-voorzitter, 
bleek echter van mening dat men hier 
zeer wel naar analogie kon interpreteren 
en dat de indieners van een initiatief
voorstel geacht konden worden hetzelfde 
"recht vim intrekking" in dit stadium te 
hebben. 

Daarbij hebben ook de heren Oud c.s. 
zich neergelegd en zo werd dus besloten, 
het eerste ontwerp in te trekken. 

Ondertussen bleek de heer Oud toch 
wel juist te hebben aangevoeld, dat niet _ 
leder in de Eerste Kamer van deze be
voegdheid geheel overtuigd was. Dat gold 
ook voor onze V.V.D.-fractie, die, zoals 
prof. Molenaar toelichtte, toch wel gaar
ne over deze staatsrechtelijke vraa1 een 
debat zou hebben gevoerd. 

Ook enige leden van de K.V.P.-fractie 
dachten er zo over, maar het voorstel van 
voorzitter mr. Jonkman om de intrekking 
van het initiatiefvoorstel te aanvaarden, 
kreeg toch een grote meerderheid:. 26 te
gen 7 stemmen. Tegen stemden, op de 
genoemqe grond, onze V. V.D.-fractie, twee 
KVP-ers, namelijk de heren Kropman en 
Kraayvanger, zomede mr. Cammeibeek 
(P.v.d.A.). 

* * * 

Keren we nu terug tot de materiële 
inhoud van het intiatiefvoorstel, 

dan mogen we voor het ontstaan daar
van en de bedoelingen verwijzen naar het 
hoofdartikel, dat we daar nog niet zo 
lang geleden aan hebben gewijd. 

Het komt hier op neer, dat de initia
tiefnemers een z.g. "parlementair va
cuum", zoals dat na het einde van de be
ll!lettingstijd naar veler mening was ont
staan, voor het vervolg onmogelijk willen 
maken door te bepalen, dat de leden van 
beide Kamers niet eerder aftreden dan 
op de dag, waarop de nieuwe Kamers 
voor de eerste maal zullen samenkomen. 

Voor dit voorstel stonden de kansen hl 
de Eerste Kamer, als reeds gezegd, wei
nig gunstig, gelijk ook bleek uit hetgeen 
In eerste aanleg door de sprekers werd 
aangevoerd. Uit het door de heren mr . 
Cammelbeeck en mr. Kropman gespro
kene viel vooralsnog niet anders op te 
maken dan dat de fracties van de P.v.d. 
A. en de K.V.P. zouden tegenstemmen en 
de A.R.-woordvoerder de heer Tjalma 
had zich beperkt tot zijn formele bezwaar 
tegen het aanvankelijke ontwerp, maar 
had toch niet gezegd, dat hij, afgezien 
van dat bezwaar, zou voorstemmen. 

Het waren alleen de heren prof. Mole
naar (V.V.D.) en mr. Pollerna (C.H.), die 
het onmiddellijk warm kwamen steunen. 

En hier komen we nu tot het verblij
dende nieuwe bewijs, dat men zich ook in 
het parlement (anders dan door buiten
staanders wel eens gedacht en beweerd 
wordt) toch wel in en door het betoog 
van medeleden laat overtuigen. 

"De Telegraaf" van 5 mei j.l. kon dan 
ook in een kort hoofdartikel vaststellen: 

"Dat.het tenslotte een niet onbeduidende 
meerderheid heeft verworven, dankt het 
uitsluftend aan de briljante verdediging 
van de, heer Oud. Het doet goed te con
stateren, dat er nog momenten zijn in 
het parlementaire leven, dat niet de voor
af vastgestelde stem der fractie, maar 
inderdaad de kracht van de in het debat 
naar voren gebrachte argumenten over 
het lot van een ontwerp beslist". 

MR. JONKMAN 
...... welkom ...... 

Voordien had o.ok de Haagse redac
teur van het "Handelsblad" in gelijke 
termen reeds gewaagd van , "de bril· 
jante verdediging" van het voorstel 
door prof. Oud. 

De kern van de bezwaren van de aan
vankelijke tegenstand:lrs wa.S, dat de 
heren Oud c.s. hier "staatsnoodreciht" 
wilden regelen; een materie, waarvoor 
men geen regeling k a n geven. 

Op uiterst scherpzinnige wijZe en 
toegeliciht met talrijke voorbeelden, 
heeft de heer Oud, nadat hij vooraf op 
plechtige wijze de Eerste Kamer was 
lrinnengeleil en door voorZitter mr. 
Jonkman. was wel·kom geheten, aan-ge
toond, dat deze tegenstanders het ver
"ohil over het hÓofd zagen tussen 
staatsnoodrecht en wetgeving voor 
noodtoestanden. Dat laatste redlt, dat 
langs de normale weg tot stand komt, 
is geen noodrecht. 

Voorbeelden van wetgeving voor toe
standen, die van de normale verhou
dingen afwijken, vinden we, naar prof. 
Oud aantoonde, vele ~alen in onze 
Grondwet. Hij noemde: de regeling van 
de staat van oorlog en van ·beleg, de 
toestand van verhoogde waakzaamheid 
en <!e burgerlijke uitzonderingstoestand 
en ook bijvoorbeeld het voorschrift, dat 
de- wetgever bevoegd is om bijzondere 
regelen te treffen wanneer een gemeen
tebestuur het bestuur· ·en de regeling 
van de huishouding van de gemeente 
grovelij·k verwaarloost . 

Het is dus zo, dat men. ook voor die 
mogelijkheden van afwijking van nor
male omstandigheden het op prijs heeft 
gesteld, daarvoor bij voorbaat een rege:. 
ling te treffen, omdat men zoveel mo
gelijk onder a I 1 e omstandigheden bin
nen het kader van de Grondwet wü 
blijven. Dergelijke regelingen kon prof. 
Oud bepaald n i e t ,,noodrecht" noemen, 
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N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen ________________/ 
Nu was het voor de heer Oud per-

soonlijk aldus, dat ten aanzien 

van de kwestie van het "parlemen
taire vacuum" de Grondwet eigenlijik 
voldoende duidelijk was. Wij hebben het 
vroeger al eens vermeld, dat de heer 
Oud het altijd aldus heeft gevoeld, dat 
het gehele systeem van de Grondwet 
met zich brengt, dat er continuïteit zal 
zijn in de Staten-Generaal; dat er, bui
ten het ene nadrukkelijk voorziene 
"hiaat" van de Kamerontbinding, nooit 
een parlementair hiaat zal zijn (zqals 
ook prof. Molenp.ar nadrukkelijk van 
mening bleek te zijn). 

Het was echter in de praktijk van 
1945 gebleken, dat niet ieder d&t zo in
ziet en vandaar nu dit voorstel. 

Als dit voorstel wordt aangenomen 
- zo betoogde de heer Oud - Al men 
dus niet meer gedwongen zijn_ tot nood· 
recht zijn toevlucht te nemen wanneer 
het gaat over deze eenvoudige vraag, 
of de zittingsduur is gei!x:pireerd of 
met. 

Zijn er nu geen omstanchgbeden denk
baar, dat aan deZe regeling niet kan 
~rden vastgehouden? Inderdaad! De 
Kamer kan - om nu maar een héél 
ernstig geval te noemen -- na een oor
log wel vrijwei geheel blijken te zijn 
uitgemoord. D a t is dan inderdaad een 
omstandigheid, waarin s t a a t s n o o d
r e c h t zal moeten worden toegepast. 

Het is dit betoog (dat we zeer kort 
hebben samengevat} geweest, dat velen 
in de Eerste Kamer alsnog hee~ over
tuigd en zo behaalde het voorstel, oil
dan·ks voorspellingen van het tegendeel 
in verschillende persorganen, toch nog 
zelfs een vrij grote meerderheid. Op 2 
mei aanvaardde de Eerste Kamer het 
nieuwe initiatief-voorstel met 21 teg~n 
12 stemmen. · 

Tegen stemden de gehele P.v.d.A.
fractie, maar slechts 3 leden van de 
K.V.P.-fractie (de heren Kropman, Van 
LieShout en De Gou}. Vóór stemden: de 

. Y.V.D., dè A.R., de C.H., de C.P.N. e:u. 
vier leden van de K.V.P-fr,ctle 

De vr~ is nu, of de Regering het 
voorstel nu bij de" overige Grondwets
herzieningsvoorstellen zal opnemen en 
dus zal overnemen Op het ogenblik, dat 
we dit schr\lven, is zulks nog niet be
kend. Het zou ons niet alleen spijten, 
maar, gezien ook de unanieme uit
spraak van de Tweede Kamer, tevens 
zeer verwonderen, wanneer zulks niet 
het geval zou blij·ken te zijn. · A. 

,(Vervolg van pag. 1) 

11. Met volledige erkenning van de beteke
nis van bedrijfsorganen als produkt van de 
vrije samenwerking der verschillende groepen 
in het bedrijfsleven onthouding van iedere po
ging om dergelijke organen· van bovenaf aan 
dat bedrijfsleven op te dringen. 

vrijere loonvorming, behoudens het toezicht 
der overheid ter voorkoming van excessen, zo
wel naar boven als naar beneden. Gestreefd 
moet worden naar een redelijke verhouding 
tussen prestatie en beloning, waarbij in het bij
zonder is te denken aan een meer juiste bezol
diging van geschoolde arbeid. 

schaft aan de voorstanders van crematie en 
die van begraven. • 

16. Bespoediging van h~t streven naar uni
ficatie van de inhoud der sociale verzekerings
wetten, mede met het oog op vereenvoudiging 
van de administratie. 

Matiging van het overheidsingrijpen op het 
gebied van het, ziekenfondswezen. Bestrijding 
van het steeds verder doorgevoerde perfectio
nisme, waardoor dit ziekenfondswezen zijn doel 
voorbij geschoten is. Handhaving van de zelf
standige positie van artsen en apothekers . 

Gewaakt moet worden tegen een samenwer
king van werkgevers en werknemers, die het 
belang van de consument aan dat der bedrijfs
genoten zou opofferen. 

• 
12. Zo goed mogelijke waarborging der 

rechtspositie van alle leden der maatschappij, 
zonder ondermijning van het individuele ver
antwoordelijkheidsbesef. 

Geleidelijke terugkeer tot een systeem van· 

13. Bevordering van individuele bezitsvor
ming. 

14:. Wettelijke gelijkstelling van man en 
vrouw. Verbetering der huwelijkswetgeving. 
Vrijheid van arbeid voor de gehuwde vrouw. 
Gelijke betaling voor gelijkwaardige arbeid van 
mannen en vrouwen. 

15. Onverwijlde herziening van de wet op 
de lijkbezorging, opdat ~lijk recht warde ver-

17. Ingrijpende beperking van overheids
uitgaven. Vereenvoudiging van het belasting
stelsel. Geleidelijke verlaging van de belasting.:. 
druk. Vermindering van het geschil in belas
tingdruk voor geh~wden, en _ongehuwde~. 
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VERKIEZINGSMANIFEST ZONDER 
S1-,EMMING IN -OPENBARE 

VERGADERING V ASTGESTELD 
Beleid der Kamerfracties ondervond • • we1n1g kritiek en veel b~jval 

Zaterdagochtend U april om 10 uur werd de openbare vergadering door de partij
voorzitter, prof. mr. P. J. 0 u d, heropend. 

Aangezien in de periodieke vacature wegens aftreden van de heer S. J. van den 
Bergh te w-naar als penningmeester als enig candidaat de aftredende was 
gesteld, werd deze zonder stemming opnieuw benoemd. 

De v o o r z i t ter felleiteerde hiermede de partij en ook de penningmeester, die 
zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt (applaus). 

Ook mevrouw mr. E. A. J. Scheltem-Coenrad'i,"te Haarlem, die als Hd 
van het dagelijks bestuur aan de beurt van aftreden was, werd als enige candidate 
zonder stemming herbenoemd, waarmede de voorzitter haar gelukwenste. 

Als Hd· van het Hoofdbestuur waren aan de beurt van aftred~m 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, die zich allen herkiesbaar 
hadden gesteld. 

Bovendien was door de afdelingen Al
melo en Enschede can4idaat gesteld de 
heer A. Nawijn te Olst. 

Nadat het stembureau was benoemd, 
werd tot schriftelijke stemming overge- · 
gaan met het resultaat, dat - zoals 
later werd medegedeeld werden uit
gebracht op 

B. Doedes Breuning ten Cate 292 stemmen 
A. Caljé ...... ,. ................... 300 
Ir. A. J. Engel .................. 300 
J. Krooshof ..... ·................ 61 
Ir. A. Voet ........................ 295 
A. Na wijn ........................ 274 

zodat als hoofdbestuursleden werden ge
kozen de heren B. Doedes Breuning ten 
Cate, A. Caljé, ir. A. J. Engel, A. Nawijn 
en · ir. A. Voet. 

De secretaris, de heer D. w. De t t
m e ij e r, deelde mede, dat alle gekozenen 
hebben verklaard een eventuele benoe
ming te zullen aannemen. De v o o r z i t
t er voegde hieraan een gelukwens toe 
en bracht dank aan de heer Krooshof 
voor het werk, dat hij in de loop der 
jaren voor de partij heeft verricht. 

Zoals. gebruikelijk ging aan de stem
ming een aanbeveling van gestelde can
didaten vooraf, waarbij het woord werd 
gevoerd door mevrouw H. ·A. A. L. de 
Vries-v.d. Hardt Aberson, mr. J. Kamp, 
M.D. Scheer, S. Bree~rt en J. J. Korff. 

Vaststelling van het 
Verkiezingsmanifest 

Vervolgena was aan de orde de vast
stelling van bet verkiezingsmanifest, dat 
aan alle afdelingen en centrales ter be
studering was toegezonden en bovendien 
tn ons weekblad werd gepubliceerd. 

De v o o r z i t t e r deed een beroep op 
de afgevaardigden· om zich bij het be
ttleiten van wijzigingsvoorstellen te be· 
perken tot politièke hoofdlijnen en ziéh 
niet te veel in details te verliezen. Niet 
alleen moet dit stuk zo kort mogelijk 
worden gehouden en derhalve alleen 
hoofdpunten bevatten, doch bovendien is 
het praktisch onmogelijk om staande de 
vergadering een verantwoorde redactie 
van nieuwe ()f gewijzigde· punten vast te 
stellen. 

De heer M. D. Scheer (Heemstede) 
achtte het gedeelte betreffende de kabi
netsformatie van 1952 niet geheel juist. 

Mr. Th. Bakker ('s-Gravenhage) oor• 
deelde het stuk veel te lang. Het is im· 
mers de bedoeling, . dat de kiezers bij le
zing een indruk krijgen van hetgeen de 
partij voorstaat. Daarom zou het urgen• 
tieprogram voldoende zijn en kan de lan· 
ge, hoewel interessante inleiding bèter 
worden weggelaten. Verder bepleitte spre· 

· ker het opnemen van een punt betref
fende de positie van de Nederlanders in 
Indonesië noodzakelijk, omdat onder deze 
groep vele vrijzinnig denkenden schuilen. 

. Ook vermindering van belasting op de 
inkomsten van de gehuwde vrouw is een 
urgente kwestie, want door samenvoe
ging van de inkomens van man en vrouw 
ontstaat een zware progressie. 

Dr. J. N. v. d. Ho ut en (Wassenaar) 
meende, dat een paragraaf 'moet word~n 
gewijd aan !ie lichamelijke opvoeding en 
de sport. Hij verwees daartoe naar het 
congres van de Vereniging van Staten
en Raadsleden over de vrijetijdsbesteding 
en naar het gemeenteprogram, waarin 

wel aa,ndacht aan dit belangrijke onder
werp wordt gewijd. 

Dr. H. J. R o e t ho f ('s-Gravenhage) 
ging uit van de openingsrede van de 
voorzitter, waarin deze terecht heeft ge
zegd, dat men de beginselen voorop moet 
stellen en niet daarmede mag transigeren. 
Onze volkspartij zoekt naar een brede 
basis in het kiezerskorps en moet dus 
ook personen uit confessionele kring kun
nen aantrekken, mits zij onze beginselen 
aanvaarden. 

De beschouwingen over inflatie en 
loonronden mag men niet te beperkt 
stellen. Verder is er ook nog een pro
bleem van de middengroepen, waartoe 
ook vele, vooral intellectuele werknemers 
behoren. In deze kringen heerst" dikwij1s 
"deftige" armoede en loonronden komen 
daa.r . wel vanc: pas •.. Terecht bepleit één 
onzer. verkiezingsbiljetten "hoger inko
men voor harde werkers". Daarom is een 
nadere aanvulÏing van bedoelde passage 
nodig. Dat op een ander verktèzingsbi1jet 
de leuze wordt aangeheven :"In Over
heidaketenen gaat het niet", doe het met 
de "vrijheid", acht spreker een juiste re
a~tie op de gevolgen van de na-oorlogse 
rooms-rode politiek ten aanzien van de 
woningbouw. 

Dr. ir. A. P. A. Vink (Wageningen) 
besprak in de eerste plaats de kwestie 
van het zelfbeschikkingsrecht van de 
Zuid-Molukken, welke hij in het manifest 
te eenzijdig belicht en onvoldoende uit. 
gewerkt vond. Hij is het eens met de 
verklaring over de zaak-.Jungschläger, 
doch meent, dat deze in het manifest 
niet thuis behoort. De ontwikkeling van 
de betrekkingen met Indonesië heeft een 
stormachtig verloop. 

De Unie is reeds van de baan en de 
R.T.C.-overeenkomsten werden niet na
geleefd en zijn nu eenzijdig opgezegd. Wij 
verspelen in Indonesië grote belangen, 
omdat onvoldoende wordt gereageerd op 
de uitdaging van het Oosten. Men "dient 
Indonesië op verantwoorde wijze tegemoet 
te treden en zal moeten volst;aan met een 
schulderkenning tegenover àfstand doen 
van voorkeursrechten. · 

Economische en technische hulp kan 
op bilaterale voet, Zc?nder bijzondere 
voorwaarden, worden aangebo4en. Aan· 
gedrongen dient te worden op handha
ving van de rechten van de mens en een 
hanteerbare arbitrage-clausule. 

Ir. H. van Raalte (Hilversum) zeide 
met de strekking van het manifest wel te 
ku.nnen instemmen. De kwestie van het 
mandement moet iets sterker worden be
licht. Bezwaar bestaat tegen de formu
lering betreffende het arbeidersaandeel 
in de gestegen welvaart. De bezitsaprei
ding moet positiever worden gesteld en 
de koude socialisatie veroordeeld. 

Verder zou de afdeling Hilversum de 
volgorde zodanig willen herzien, dat de 
meest urgente punten voorop komen. Bo
vendien acht men een nieuw punt betref
fende de positie van het overheidsperso
neel nodig. De zinsneden betreffende wo
ningbouw en scholenbouw behoren krach
tiger te worden geformuleerd, terwijl in 
de middenstandsparagraaf om taktische 
redenen de vermelding betreffende on
gezonde bedrijfsmetboden achterwege 
moet worde11 gelaten. 

Mr. Dr. H. Fortuin (Hilversum) 
merkte op, dat in de eerste zin van punt· 
1 niet voldoende tot :uitdrukking wordt 
gebracht, dat de samenwerking ia het 

verband van de U.N.O. eveneens dient te 
worden bev~rderd. 

.De heer H. J.- L. Vo n hof f (Amster
dam) zeide te betreuren, dat het ont
werp-manifest door publicatie in het 
weekblad publiek is geworden voordat 
het in definitieve vorm is vastgesteld. 

Ds. J. H. Rit ze ma -Bos (Doetin
chem) verklaarde, dat de passage be
treffende het zelfbeschikkingsrecht der 
Zuid-Molukken te negatief il! gesteld. 
Overigens bracht spreker hulde aan de 
Tweede Kamerfractie, in het bijzonder 
aan de leden Oud en Ritmeester, voor 
hun activiteit ten aanzien van de Am
bonese kwestie, waarin van de Anti-Re
volutionairen alleen prof Gerbrandy 
woord heeft gehouden. Wij moeten blij
ven opkomen voor het recht van Ambon, 
dat ons 350 jaar trouw bleef. (Applaus). 

Ir. H. Th. B a k k e r (Delft) sloot zich 
aan bij de kritiek van Amsterdam op de 
publicatie van het manifest. Verder be
pleitte hij meer aandacht voor de econo
mische ontwikkeling van Nieuw-Guinea. 
Hij was het eens met de kritiek van Hil
versum op de zinsnede betreffende de 
uitgroei van het overheidsapparaat en de 
toeneming van het aantal ambtenaren. 

Mr. Th. F. Ra e d t (Soest/Soester berg) 
achtte een punt betreffende de bevorde
ring van de veiligheid van het verkeer 
,~eer actueel. 
., Mr, J. D rij b er (Leiden) onderschreef 
de opmerking,, dat het manifest te lang 
is. Duidelijk behoort tot uitdrukking te 
komen, dat de Nederlandse Antillen, Su
riname eli. Nieuw Guinea met Nederland 
één Koninkrijk vormen. Hij steunde 
gaarne het betoog betreffende een sport
paragraaf, verheffing van de midden
groepen · en zou in het gedeelte over het 
onderwijs ook de Hoger-Onderwijswet ge
noemd willen zien. 

De heer S. B r e e b a a rt (Wieringer
meer) vroeg meer aandacht voor de be
loning der plattelandsbevolking. 

De heer J. K e y (Delft) bepleitte 
schrapping van de zinsnede, waarin wordt 
gewaarschuwd tegen het aanvaarden van 
politieke constructies, waarvoor een vol
doende reële grondslag ontbreekt. Deze 
verzwakt het voorafgaande betoog. 

De voorzitter, de sprekers beant
woordend, merkte op, dat de gevolgde 
procedure volkomen democratisch Is. Wij 
behandelen dit manifest in bet openbaar 
en ook de partijleden moeten in de ge
legenheid zijn van het ontwerp kennis te . 
nemen. Een behandeling achter gesloten 
deuren wijst het hoofdbestuur dan ook af. 

Met de gemaakte opmerkingen wil het 
hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening 
houden. Men moet echter bedenken, dat 
het manifest niet bestemd ia voor massa
propaganda, doch beschouwd moet wor
den als . intern vastleggen van ons stand
punt. Het Is .een richtsnoer ftOr de -partij 
en de Kamertr.cties. ~m _Is ook een 
algemene inleidbig onmisbaar. Het stuk 
dient uit één pen te vloeien, wil het har
monisch en leesbaar zijn. Daarom dient 
de eindredactie aan het hoofdbestuur te 
worden overgelaten. Spreker vroeg hier
voor machtiging. Naast het manifest blijft 
het werkprogram, dat veel meer in dé
tails afdaalt, bestaan. 

Er bestaat geen bezwaar tegen toevoe
ging van een zinsnede betreffende de Ne
derlanders in Indonesië. 

De belastingheffing van de gehuwde 
vrouw is een technisch te ingewikkeld 
probleem om dit zonder meer in het 
manifest te stellen. 

Een beknopte sportparagraaf achtte 
spreker wel nuttig. 

Uitvoerig zette de voorzitter nog eens 
· het standpunt ten aanzien van de Indo
nesische politiek uiteen. Daarover zal 
wel geen verschil van inzicht bestaan, 
maar de te volgen taktiek moet men aan 

· de Kamerfracties overlaten. Een vriend
schapsverdrag zal een holle leuze blijven 

. zolang dè verhoudingen zo moeilijk zijn. 
Wat de internationale politiek betreft 

· 111 het einddoel de samenwerking van 
alle staten, maar dit Is in werkelljkhetcl 
DOg nièt ·bereikbaar, reden waarom -

eerst de krachten van de democratische 
staten moet bundelen. 

Er bestaat geen bezwaar tegen een 
wat positiever redactie inzake het zelf
beschikkingsrecht der Zuid-Molukken. 

Tegen het noemen van de Nederlandse 
Antillen, Suriname en Nieuw-Guinea 
heeft spreker alleen de bedenking, dat 
het manifest weer uitgebreid.er wordt. 
Hetzelfde geldt voor een zinsnede be
treffende veilig verkeer. 

Overwogen zal worden iets op te ne
men omtrent de beloning van de platte
landsbevolking. 

Bestrijding van ongezonde bedrijfsme
tboden is in het belang van de bonafide 
zaken en van een ordelijke ontwikkeling. 

Met betrekking tot de eenheid van 
Europa mogen wij de realiteit niet uit het 
oog verliezen. Zo zijn de West-Europese 
landen nog niet rijp voor rechtstreekSe 
verkiezingen voor de Raad van . Europa. 
Het gebeurde met de E.D.G. leert oris, 
dat het niet verstandig is altijd in het 
eerste gelid te lopen. 

Daarom staat spreker gereserveerd 'te.. 
genover de actie van Monnet inzake 
Euratom. Spreker kan zich de veront
waardiging van de regeringen zeer goed 
begrijpen, wanneer getracht wordt derge
lijke belangrijke zaken in een particulier 

-onderonsje op te lossen. Dit is geen 'erh
stige methode. Het standpunt van de 
heer Korthals,_ die een voorzichtige ·tie

. nadering " voorstaat, acht spreker· ~eer 
juist. 'Ons Kamerlid heeft in Straats
burg en Luxemburg, maar ook· in' de 

'Enquête-Commissie voortreffelijk wèr'k 
· gedaan,' dat weliswaar· niet zo spectàell
lair aandoet, maár riiettèmin ·-zeer ntift•g 
is. (Applaus). In overleg met de hèer 
Korthals zal de buitenlandse paragraaf 
nog eens onder het oog worden gezien. 

Hierna wordt punt 1 met enkele kleine 
wijzigingen aangenomen. 

Bij punt 2 zal rekening worden ge., 
houden met het amendement van de 
afdeling Doetinchem. 

Dr. it. A. P. A. V i n k (Wageningen) 
merkte nog op, dat men inzake de Indo
nesische problemen de psychologie niet 
uit het oog moet verliezen en ook reke
ning moet houden met de Indonesische 
visie. 

De v o o r z i t t e r antwoordde, dat 
zulks ook geschiedt, maar dat het niet 
mogelijk is in een verkiezingsmanifest 
deze ingewikkelde zaken volledig uit de 
doeken te doen. Wij moeten uitgaan van 
de rechtsbasis en daarom is de eenzijdige 
opzegging van de R.T.C.-accoorden vol
strekt onaanvaardbaar. (Applaus). 

De punten 3, 4, 5 en 8 worden vervol
gens goedgekeurd. 

Er zal een apartparagr~Uof worden in
gelaat, doch spreker· vraagt zich af, of 
men daarin voor een voetbalpool moet 
pleiten (Geroep uit de vergadering: J'a, 
ja!). Het hoofdbestuur zal dit nader OftJr
wegen. 

De punten 7 en 8 worden vervolgens 
goedgekeurd. 

Bij de replieken merkte ir. H. van 
Ra a 1 te (Hilversum) op, dat het on
juist zou zijn alleen in de middenstands
paragraaf van bestrijding van ongezon-
de bedrijfsmetboden te spreken. · 

Besloten wordt het laatste . deel van 
de betreffende zin te schrappen. 

De punten 10 tot en met 15 wordèa 
goedgekeurd. ' 

Bij de voortgezette discussie over punt 
18 verzocht dr. M. C. G e e r 1 i n g (Rot
terdam) alsnog een en ander op te ne
men betreffende de positie van de mede
werkers aan het ziekenfondswezen_. 

De v o o r zitter moest dit ontraden, 
omdat men niet in details moet afdalen. 
Eenzelfde opmerking maakte hij ten 
aanzien van de wens van mr . ., Ra e d t 
(Soest/Soesterberg) betreffende veilig 
verkeer. Wij moeten alleen datgene op-

. nemen, dat specifiek is voor onze partij. 
Ten aanzien van het hernieuwde plet

clooi van mr. J'. D rij b er (Leiden) oaa 

(Venois op PilS·~. 
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de band tussen de Rijksdelen duidelijker 
tot uitdrukking te brengen, zegde de 
v o o r z i t t e r toe, dat zulks nader zal 
worden overwogen. 

Nadat dr. H. J. R o et hof ('s-Graven
hage) nogmaals had aangedrongen op 
het duidelijk stellen van het probleem 
van de middengroepen, merkte de v o o r
z i t t e r op, dat het manifest zich daar
over duidelijk uitspreekt, zodat er geen 
behoefte bestaat aan wijziging. 

Het verkiezingsmanifest wordt vervol
gens zonder stemming aangenomen. 

Bespreking van het beleid 
van de Kamerfractie 

Na de pauze werd de openbare verga
dering voortgezet met de bespreking van 
het beleid van de Kamerfracties. 
' De heer G. J. Sc h ö tt e 1 n d re i er 
<Voorburg) besprak de wijziging van de 
Garantiewet K.N.I.L.-militairen. Welis
waar zijn daarin verschillende verbete
ringen aangebracht, doch de ministers 
Luns en Van der Kieft hebben deze uit
sluitend op het verleden gericht. Spreker 
hekelde de methode om, hangende een 
procedure tussen belanghebbenden en de 
Staat, door tussentijdse wètswijziging in 
te grijpen. 

Terecht heeft de V.V.D. zich tegen dit 
machtsmisbruik gekeerd , doch onder 
dreiging met intrekking van het wets
ontwerp liet men na te doen aantekenen, 

· dat men geacht wilde worden te hebben 
tegeageste..md. Spreker betreurde dit. Ge
lukkig heeft de Eerste Kamer Vrijwel 
unaniem uitgesproken, dat men verdere 
behandeling van het wetsontwerp niet 
opportuun acht zolang een procedure 
loopt. 

De heer J. W. Bare t t a <Winters
wijk) sloot zich bij dit betoog aan. 

Ds. J. H. Ritzema Bos <Doetin
ehem) · besprak het opkomen voor de 
processie-vrijheid, zij het met inachtne
ming van de openbare orde. Hoewel spre
ker eveneens gelijk recht voor allen zou 
willen bepleiten, mag toch niet worden 
;t:ergeten, dat er verschil bestaat tussen 
'rocessie-vrijheid en propaganda voor 
geloofsveröreiding op straat. Een proces
sie brengt het Allerheiligste op straat en 
. deze is· dan in feite niet meer openbaar. 
Men moet eerbied hebben voor de gevoe-

. lens van andersdenkenden. Dit is geen 
kwestie van onverdtaagzaamheid, maar 
van wijs beleid. 

De heer N. J. Ge r har z ('s-Graven
hage) ondersteunde de bezwaren met be
trekking tot de Garantlewet. Dit is een 
'ingewikkelde zaak, waarbij de commissie' 
'vari rapporteurs het oorspronkelijk ge
heel eens was met de regering; later trok 
de heer Hazebosch zich terug. 

Het is onjuist, indien de wetgevende 
macht op de zetel van de rechter gaat 
zitten. In een democratische staat moet 
men er bovendien rekening mede houden, 
dat de helft plus één niet altijd gelijk 
heeft. 

Verder vroeg spreker aandacht voor de 
opmerking van generaal Grünther over 
de zwakke punten in de verdediging van 
West-Europa. Dat was een spontane 
uiting, die later onder invloed van de kri
tiek moest worden afgezwakt. 

Spreker betoogde, dat de staatsburgers 
meer offervaardigheid behoPen te beto
nen voor de B.B. Helpt dat niet, dan 
zal men eventueel verplichte dienst moe
ten invoeren. 

Spreker stemde in met de actie in Delft 
. voor vrijheid van studie zonder inmenging 
van de overheid in de resultaten. Naar 
sprekers mening zijn dergelijke maatre
gelen een uitvloei'sel van het kosteloos 
onderwijs. In ket belang der sociale recht
vaardighei~ neemt de overheidsbemoeiing 
steeds toe. In dit verband acht de spreker 
het juist, dat de Tweede Kamerfractie 
zich verzet heeft tegen korting op ver
kregen rechten bij de algemene ouder
domsverzekering. 

De heer Ritmeester 
antwoordt 

Als eerste namens de Tweede Kamer
fractie voerde de lieer G. R i t m e e s t e r · 
het woord, die zeide erkentelijl{ te zijn 
voor de geuite waardering. Onze invloed 
in de Kamer is bescheiden, maar toch 
nuttig. Dit bleek o.a. bij de behandeling· 
van de wet Zeeoorlogsslachtoffers. 

Hiertegen .had spreker aanvankelijk 
grote bezwaren, doch na aanneming van 
een motie is er enig vooruitzicht op ver
betering geopend. 

Wat de Indische ambtenaren betreft is 
sprekex"'van mening, dat de regering on
Fechtmatig handelde. Immers Nederland 
heeft indertijd de oorlog verklaard, niet 
Nederlands Indië. Derhalve hebben mili
tairen en ambtenaren, die tijdens de 
Japanse bezetting in Indië waren, recht 
op salaris. De algemene· oorlogsschade-

regeling is terzake onvoldoende, doch 
spreker ziet er geen enkel bezwaar in, het 
onrecht met dertig à veertig miljoen uit 
de wereld te helpen. 

Wat de. Garantiewet K.N.I.L. betreft 
kan men alleen het standpunt innemen, 
dat dit leger niet meer bestaat, zodat 
slechts met het verleden rekening kan 
worden gehouden. Minister Luns heeft 
de commissie van voorbereiding verze
kerd, dat de voorgestelde wijziging van 
artikel 2 geen afbreuk zou doen aan de 
rechtspositie. Later bleek dit geen ge
heel juiste voorstelling van zaken te zijn. 

Prof. Van Bernmelen en prof. Duynstee 
vonden, dat er een addertje onder het 
gras zat. De heer Hazebosch, die in de 
commissievergadering niet aanwezig was, 
verklaarde zich niet accoord en diende 
een amendement in. Dit werd verworpen, 
omdat de K.V.P. tegenstemde. De V.V.D. 
stemde voor het amendement, doch was 
van mening, dat tegen de wet stemmen 
geen zin zou hebben, daargelaten, dat 
deze ook andere belangrijke zaken re
gelde. Spreker is van mening, dat de re
gering zich bij de rechterlijke uitspraak 
behoort neer te leggen. Ook de rechten 
van de voormalige Indische ambtenaren 
vinden steun. in deze uitspraak. 

Laten de Indische gerepatrieerden be
seffen, dat de V.V.D. op de meest conse
quente wijze voor hun rechten en belan
gen opkomt! (applaus). 

Mevr. A. Fortanier-de Wit 
over het onderwijs 

Mevrouw F o r t a n i e r beantwoordde 
opmerkingen over onderwijsaangelegen
heden. Wijziging van de Hoger Onder
wijswet is nodig in verband met de ves
tiging van een tweede Technische Hoge
school in Eindhoven. 

Wat de beperking van de studievrijheid 
betreft is de positie aldus, dat voor de 
eerste twee examens in Delft en Eind
hoven éénmaal zakken wordt toegelaten. 
Bij een tweede .afwijzing moet men voor 
een commissie, bestaande uit de rector
magnificus en assessoren, verschijnen, 
die beslist over handhaving op de 
Hogeschool. Minister Cals heeft een soe
pele toepassing toegezegd, doch spreek
ster meent toch, dat de protesterende 
studenten voor een deel gelijk hebben, 
omdat zij aldus onder psychische dr.uk · 
examen moeten doen. - · 

Beter zou het zijn de instelling van een 
pa:tronaatschap en het geven van meer 
voorlichting aan de studenten. De over
gang van het middelbaar naar het ho
ger onderwijs is voor velen moeilijk, om
dat de jongeman: ineens aan zichzelf 
wordt overgelaten. De hoogleraren onder
vinden hiervan de moeilijkheden en me
nen terecht, dat het studie-rendement 
moet worden verhoogd. Is dit nu de boe_
merang van het beurssysteem? ,.Spreek
ster ontkent dit en meent, dat de partij 
moet blijven strijden voor gelijke moge
lijkheden voor allen. Ons volk, levend in 
een klein land, moet zijn intellect tot 
volledige ontplooiing doen komen (ap
plaus). 

Pr9f. Oud aan het woord 

De voorzitter van de Tweede Kamer
fractie (de Eerste Kamerfractie vond 
gjlen aanleiding in discussie te treden) 
beantwoordde de algemene politieke vra
gen. 

Wij moeten de processie-vrijheid zien 
in het licht der velstrekte godsdienstvrij
heid en daarbij niet uitgaan van de toe
stand in 1815, maar van heden. Naast 
godsdienstoefeningen in gebouwen en op 
besloten plaatsen kent men nu eenmaal 
ook die op de openbare weg. Ook te dien 
aanzien moet volledige vrijheid worden 
gegeven, behoudens beperkingen uit een 
oogpunt van openbare orde. 

Uiteraard mag de vrijheid van anders
denkenden daarbij niet in het gedrang 
worden gebracht. Sedert 1848 is de gods· 
dienstoefening alleen vrij daar, waar zij 
"thans" (dat is dus in 1848) vrij was. De 
katholieken hebben daartegen direct be
zwaren gehad en het liberale beginsél 
verlangt, dat wij daaraan' tegemoet ko
men, ondanks het verzet van protestantse 
zijde. Vorige pogingen om dit probleem 
bij grondwetsherziening op te lossen leid
den niet tot resultaten. 

In de jongste grondwetscommissie heb
ben de heer Molenaar en spreker zich 
voor ·herziening uitgesproken. De vrees, 
dat katholieken andersdenkenden zouden 
willen dwingen zich bij processies naar 
hun opvatting te- gedragen, acht spreker 
ongegrond. Mocht het onverhoopt anders 
uitkomen, dan zullen wij ons tegen deze 
aantasting van de vrijheid verzetten. Men 
kan evenmin iemand dwingen zijn hoed 
af te "nemen, als de rode vlag van de 
P.v.d.A. voorbij wordt gedragen (gelach). 
Wij moeten tonen, dat wij onder alle om
standigheden opkomen voor de geestelij· 
ke vrijheid van allen. In dit verband her
innerde spreker aan het crematie-debat, 

waarbij de P.v.d.A. de geestelijke" vrij
heid in de steek liet. 

De liberalen wensen geen revanche te 
nemen voor de onverdraagzaamheid van 
confessionele zijde ten aanzien van de 
lijkverbranding getoond, doch zullen het 
vrijheidsbeginsel blijven handhaven (ap
plaus), 

Slotwoord 

De v o o r z i t t e r dankte de afdeling 
Amsterdam voor. de genoten gastvrijheid 
.(instemming). . 

Uit de bijval na de gisteren gehouden 
openingsrede en ook tijdens de gevoerde 
discussies is gebleken, dat er op alle 
hoofdpunten eenheid bestaat. Het beleid 
der Kamerfractie ondervond weinig kri· 
tiek en veel instemming, waarvoor spre
ker erkentelijk is (applaus). 

Spreker heeft de indruk gekregen, dat 
de partij het met het gevoerde en te voe
ren beleld volkomen eens is en dat er 
een goede onderlinge harmonie bestaat. 
De tussentijds in de Tweede Kamerfrac
tie gekomen nieuwe leden, de heren Van 
Leeuwen en Ankersmit en mevrouw 
Stoffels-Van Haaften, hebben zich volko· 
men aangepast. :Oe maidenspeech van me
vrouw Stoffels was voortreffelijk (in
stemming). 

Onze ploeg van negen vraagt opnieuw 
Uw vertrouwen en hopp~ straks na in
werkingtreding van de grondwetsherzie· 
ning inzake de Kamer-uitbreiding ver
sterkt voor de dag te komen. Op 13 juni 
a.s. is nieuwe winst voor de V.V.D. mo
gelijk, want algemeen koestert men de 
verwachting, dat de liberale partij haar 
aanhang zal vergroten (applaus). 

Alom heerst een sterke geest en be
staat er in de afdelingen veel animo, zo
als reeds bij de uitstekend geslaagde 
V.V.D.-dag is gebleken. Wij moeten een 
tiende zetel hebben en dat is mogelijk, 
omdat wij in opgaande lijn verkeren. 
Ons beginsel van de vrije mens en de 
vrije geest blijft onvergankelijk. Het libe
ralisme werkt ook elders door. Vooral 
de P.v.d.A. heeft daar last van! 

Het heeft spreker met schrik vervuld, 
dat de C.H.U. en de A.R. zich bij het 
mandementsd.ebat buitenspel stelden. De 
protestanten erkennen geen kerkelijk 
_gezag tussen de mens en het opperwezen; 
doch de genoemde ·partijen hebben dit 
richtsnoer toen verzaakt. De heer Tila
nus zei, dat zijn partij geen last heeft) 
van het mandement. doch hij vergat, dat 
óok hij· en Ae Zijnen het gehele volk ver
tegenwoordigen. Zij hadden te kiezen tus
sen het Evangelie en Kaïn's uitspraak: 
"Ben ik mijns broeders hoeder?" 

Wij staan voor onze beginselen en moe
ten ook in de politieke strijd een hoog 
pëil van discussie handhaven. Daarom is 
het wenselijk, dat de te voeren propagan
da centraal wordt gebundeld. 

Deze dagen vormden een geslaagde wa
penschouw van de V.V.D., die vreedzaam, 
maar met het geesteszwaard opkomt voor 
de liberale beginselen. Zij is een groeiend 
leger, dat met enthousiasme en vastbe
radenheid overal optrekt tegen hen, die 
het liberalisme bestrijden. 

Mogen de uitslagen van 13 juni a.s. on
ze kracht en groei bevestigen, dan kun
nen zowel de P.v.d.A. als de K.V.P. zich 
in önze winst verheugen! 

Deze pakkende slotrede werd met een 
langdurige ovatie van alle aanwezigen, 
die zich van hun zetels hadden verheven, 
begroet. 

De uitstekend geslaagde vergadering 
werd vervolgens gesloten. 

v.d. L. 

AFDELINGSNIEUWS 

Secretarissen 
Centrale Haarlem vergaderen 

Op maandag •. 4 mei a.s. wordt des 
avonds om 8.15 uur, een bijeenkomst ge
houden van secretarissen van ondercen
trales en afdelingen behorende tot de 
Centrale Haarlem, van de V.V.D. 

Komende vergaderingen 
te Rotterdam 

Op 17 mei spreken te 'Rotterdam in 
zaal 6 (tweede verdieping) van het 
Groothandelsgebouw, mr. D. Schuitema
ker, lid van de gemeenteraad te Utrecht 
en kandidaat van de V.V.D. voor de 
Tweede Kamer en jhr. ir. J. de Ranitz, 
architect te Rotterdam, over 

VOLKSHUISVESTINGSPROBLEMEN 

De vergadering begint te 8 uur. 
Op 23 mei spreekt te 8 uur in de 

Blauwe zaal van het Beursgebouw,. me
vrouw L:;offels-Van Haaften, lid van de 
Tweede Kamer. 

Na de rede van me,vrouw Stoffels-
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Stemmen bij 
volmacht 

Bij de aanslaande Tweede Ka. 
merverkiezingen bestaat wederom 
de mogelijkbeid tot stemmen bij 
volmacht, indien men vermoede
lijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming deel te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen de echtgenoot 
of echtgenote, een der bloed- of 
aanverwanten in de eente tot 1'.11 

met de derde graad, de echtrenoot 
van een schoonzuster of de echt
genote van een zwager, dan wel 
een der huisgenoten van de vol
rnaebtgever. 

De cemacbtlgde m~ op de dag 
der ca.ndidaatstelling zijn opgeno
men in het Kiezersregister, waar. 

· in de naam van de verzoeker voor 
komt, en bevoecd zijn tot het deel
nemen aan ·dezeHde verklezinc. 

Een kiezer ma&' niet meer dan 
één aanwijzing als gemachtigde 
aannemen, behoudens dat bij een 
tweede aanwijzing mag aanvaar
den, indien beide zijn gel'lchled 
door personen, die iot zijn huis
genoten behoren. 

De versoeken tot het Itemmen 
bij volmacht kunnen worden in
gediend uiterlijk op de veertielUie 
dag voor die der stemming, dus 
uiterlijk op woensdag SO mei, ter 
secretarie van de gemeente, waar
in n'len in het Kiezersregtsier is 
opgenomen. 

Formulieren kunnen ter ge. 
meentesecretarie of bij het Alge
meen Secretariaat worden aange
vraagd. 

STEMMEN IN EEN ANDERE 
GEMEENTE 

Voor hen, die hun vacantie bui
ten hu.n woonplaats, maar in Ne
derland denken door te brengen, 
bestaat de mogelijkheid om in een 
andere gemeente te stemmen • 

Zij, die van deze mogelijk ge
bruik willen maken, moeten hier
van uiterlijk woensdag SO mei IN 
PERSOON tu secretarie van . een 
willekeurige gemeente in Neder
land mededeling doen. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In ~amenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de La~delijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ."!iddenstands
forum zal optreden, belegd: 
Maandag 14 mei te Zeist in hotel "Hermi
tage", om 8 uur. 
Woensdag 23 mei te Vollenhoven, zaal 

Seidel. 
Vrijdag 25 mei te Was~~enaar. 
Donderdag 31 mei te 's-Gravenhage in de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 
Maandag <i juni te Rotterdam. 
Dinsdag 5 juni te Goes. 
Woensdag 6 juni te Middelburg. 
Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan
kelijk voor leden van omliggende af
delingen. 

Van Haaften, optreden van het Politieke 
cabaret van Alexander Pola, 

Midden.standsforum te 
Enschede wekte enthousiasme 

In samenwerking met het afdelings
bestuur hield de Plaatselijke Midden· 
standscommissie op 23 april te Enschede 
een Middenstandsforum. 

Het forum bestond uit de heren F. L. 
van der Leeuw, J. G. H. Cornelissen, M. 
Visser en mr. S. Willinge Gratama. 

De vergadering werd geopend en ge
sloten door de voorzitter van de afdeling, 
de heer E. Kanis en verder op meester· 
lijke wijze geleid door de heer Van der 
Leeuw. 

Vele belangrijke, ja voor het meren
deel zelfs· zeer belangrijke vragen, wer
den tot volkomen bevrediging van de 
talrijke toehoorders beantwoord. 

Zij betroffen o.m. de loontoeslag, de 
prijsafspraken, de huurverhoging, d~ö 
vestigingswet en de winsten door som· 
mige grote maatschappijen en trusts be· 
haald. 

De heer Van der Leeuw constateerde 
in zijn slotwoord met recht, dat het een 
zeer geanimeerde vergadering was ge
weest. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) Maar wie durft dat met honderd pro
cent zekerheid te zeggen? Is het niet mo. 
gelijk, dat oolk tot de Russen is doorge
drongen, dat een oorlog ook hun ver
nietiging, de vernietiging van hun land, 
hu n vrouwen en kinderen en...... hun 
regiem zal betekenen? 

Mr. Wendelaar en het Russische probleem· Ziin rede bii Buiten
landse Zaken over dit onderwerp· Veel misverstand • De teneur 
van ziin rede was een volkomen aanvaardbare • Houd ie kruit 
droog, maar sla een uitgestoken hand niet af • Niet naïef en niet 
i~gesrapen. 

Men behoeft het niet met e 1 k woord; 
iedere uitdrukking van de heer Wende
laar eens te zijn om de teneur van zijn 
rede te kunnen delen. En die is geen an
dere geweest dan: Luister wat de Rus
sen te zeggen hebben (zoals Eden heeft 
gedaan), overweeg nauwkeurig wat ze 
beweren, voorstellen en vragen en tracht 
met wijsheid en voorzichtigheid, zonder 
overhaasting maar doelbewust, eindelijk 
te komen tot wat toch de enige redding 
~oor de ondergang van onze beschaving 
kan zijn: tot een uiteindelijk vergelijk. 

D at deel van de rede van mr. Wen
delaar, welke hij bij het debat 

over de begroting van Buitenlandse Za
ken aan de verhouding tot de Sovjet
Unie wijdde heeft nogal wat perscom
mentaren opgelevèrd, vooral van socia
listische en katholieke zijde. Maar ook 
een blad als de N.R.Crt. liet enige kri
tiek horen. 

De schrijver van de rubriek .,De Toe
stand" in het Rotterdamse liberale blad 
schreef als slot van een beschouwing: 

·.,Waakzaamheid maakt moe en de heer 
Wendelaar is reeds ingeslàpen". 

We geloven, dat deze kritiek onbillijk 
is en we geloven ook, neen: we weten 
het zeker, dat de heer Wendelaar :10ch 
naïef is, noch ingeslapen. 

Men weet wat zich in Engeland heeft 
voorgedaan.' Naar aanleiding van het be
zoek van de Sovjetleiders Boelganin en 
Chroejtsjew aan Engeland is een merk
waardige tegenstelling vastgesteld. De 
tegenstelling namelijk tussen de hoffe
lijke èn reële wijze, waarop· de conserva
tieve minister Eden zijn gasten is tege
moet getreden en hun redevoeringen 
heeft beantwoord en de grove en vol
strekt afwijzende houding van sommige 
Labourleiders. 

Een in feite gelijke tegenstelling deed 
zich nu ook voor in de Eerste Kamer 
tussen de beschouwing en de wijze van 
uitdrukken van de socialistische woord
voer-der, prof. Schermerhorn en de heer 
Wendelaar. 

Vreest nu iemand op die grond, dat de 
heer Eden naïef is, dat hij zich in de lu
ren laat leggen of dat hij is ingeslapen? 

-We kunnen ons dat niet voorstellen, 
· maar zien evenmin grond, hetzelfde van 
onze woordvoerder in de Eerste Kamer 
te vrezen. 

Onze lezers zullen zich nog herinne
. ren, dat wij nog slechts kort geleden 
-hebben geschreven over de rede van de. 
"heér" Wehde1aar bij de béhandèlii}g van 
: de begroting van Oorlog en Marine. Men 
. zal zich dan óók herinneren, dat de heer 
Wendelaar zich hoogst onvoldaan· toonde 
over de onvoldoende sterkte van de 
NAVO en dat juist hij het was, die het 
durfde uit,spreken, dat naar zijn mening 
het tot f 1350 miljoen verlaagde begro
tingsbedrag voor de defensie in de naas
te toekomst wel zou moeten worden ver
hoogd. 

Terwijl prof. Romme in de Tweede 
Kamer duidelijik heeft gespeculeerd op 
een verlaging van de defensielasten in de 
naaste toekomst, is dus de heer Wende-

· laar het omgekeerde van mening (tenzij 
natuurlijk inderdaad op korte termijn 
een sterk verbeterde verhouding in de 
internationale situatie zou intreden). De 
katholieke bladen, die kritiek hadden op 
de rede van de heer Wendelaar, mogen 
dit wel eens bedenken. 

* * * 

Wat Was nu de duidelijke teneur van 
de rede van de heer Wendelaar? 

Die lag in deze ene zinsnede, welke hij 
als het ware als motto voor dat gedeelte 
van zijn rede koos: ,.Houd je kruit 
droog, maar sla een uitgestolken hand 
niet af". 

Dat· dit ;,droog houden van het kruit" 
er niet zo maar we:r;d bijgesleept, kan 
niet alleen blijken uit hetgeen wij reeds 
in herinnering brachten uit het defen
siedebat, maar het bleek ook uit wat de 
heer Wendelaar thans nadrukkelijk op 
de voorgrond stelde. 

Woordelijk zei hij (wij citeren uit de 
.,Handelingen"): ,.Bij mijn beschouwin
gen over Rusland stel ik deze uitlatin
gen voorop om goed te doen begrijpen, 
dat ik het opbouwen van een machts
apparaat -daartegenover onafwijsbaar 
acht, ook, en misschien vooral ook nog 
na de inaugeratie van de politiek van de 
glimlach. 

Dk sta dan ook lijnrecht tegenover alle 
mogelijke vredesacties hier te lande, die 
in haar ko~zichtigheid .niet begrijpen, 
dat eenzijdige ontwap·ening het Westen 
tot prooi maakt voor Russische agressie 
en dan zou je die vredesvrienden eenP 
horen kermen 'en ons nog bovendien ho
ren verwijten, dat wij de defensie ver
waarloosd. hebben!" 

Is dit taal van een naïeveling, een de. 
faitist of een ingeslapene? · 

MR. WENDELAAR 
..... . geweer ·aan de Yoet .••••• 

Wel echter is er reden, er de kritici op 
te wijzen, dat er uiteindelijk maar twee 
,oplossingen" zijn voor de situatie, waar

in zich de internationale verhoudingen 
tussen Oost en West bevinden. Die 
oplossingen zijn: óf een nieuwe oorlog 
of een vergelijk in enigerlei vorm. 

Wie twijfelt er nog aan, wat oorlog be
tekent? Een nieuwe oorlog zal, mense
lijkerwijs gesproken, betekenen de ver
nietiging van de menselijke samenleving. 

Wie zich dat goed voor ogen stelt, kan 
en mag zich niet de vrijheid veroorloven 
aan te vallen op degene, die, als· volks
vertegenwoordiger een zekere mede
verantwoordelijkheid dragend, zegt: We 
moeten ons blijven versterken, maar te
gelijk mogen we niets ongedaan laten 
om te komen tot een vergelijk. Wanneer 
de Russen hun politiekhebben gewijzig4, 
hun land meer. beginnën open te stellen. 
ons koi;rien bez~iJen en zelf kritiek.leve
~n bp voorgangers, dan k a n dat ~1-e
mäál komedie zijn: 

:J 11 i 1111111 

= 
---

Om de heer Wendelaar nog eens woor
delijik te citeren: 

.,Ik kan natuurlijk ook niet in hun ziel 
kijken, maar ik meen, dat men - met 
ons geweer aan de voet, als zij het 
schietbereid houden~ hun :,the benit of 
the doubt" moet geven; er is een m o -
ge 1 ijkhei d, dat ze het goed menen; 
onze hoop moet aan die mogelijkheid de 
gelegenheid geven werklijkbeid te wor
den. 

Komt het onverhoopt anders uit, dan 
hebben we tenminste onze plicht ge
daan. Zij, die· anders willen, zullen in dat 
geval niet ontkomen aan het verwijt, dat 
zij niet alles hebben gedaan om de drei
gende catastrofe. te vermijden." 

We hebben gemeend hierop reeds deze 
week een ogenblik te moeten ingaan. Op 
het verdere gedeelte van de behandeling 
van Buitenlandse Zalken korrien we de 
volgende week. In een derde overzicht 
wijden we nu eerst enige aandacht aan 
de daaraan voorafgegane behandeling 
van de Landbouwbegroting. A. 
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HET RECHT 
VAN AMBON 

(Ingezonden) 

In ons weekblad van 21 april staat een 
ingezonden artikel van de heer Ritzema 
Bos, onder de titel: "Zes jaar strijd om 
recht voor Ambon". Ik zou hieraan geen 
aandacht besteed hebben, als het mij 
niet gevaarlijk leek dat er nog steeds 
mensen zijn, die zÓ kinderlijk zijn te 
veronderstellen, dat het verstandig ia 
tegen de stroom op te roeien. 

Het klinkt enigszins brallend en het 
laat zich zo gemakkelijk schrijven, dat 
Nederland iets zal moeten doen om het 
respect van de wereld terug te verove
ren en dat wij dit kunnen bereiken door 
mee te werken aan de ·verwezenlijking 
van Ambons recht. 

Ik weet niet of de heer Ritzema Boa 
Indonesië kent. Als dit wel het geval is, 
laat hij en al de anderen, die het met 
hem eens zijn, zich dan afvragen of 
deze wensdroom van vele (doch heus 
niet van alle) Ambonnezen om een on
afhankelijke staat te vormen praktiscll 
te verwézenlijken is. En zo dit wel het 
geval zou zijn, of een dergelijke staat 
zich blijvend zou kunnen handhaven in 
dat deel van de wereld waar dit eilandje 
ligt. • 

Ik _geloof dat het tijd wordt, dat. die
genen, die destijds de Ambonnezen ge
steund hebben bij hun eis tot zelfstan• 
digheid en die dit thans nog doen, gaan 
inzien dat zij een verkeerd advies ge
geven hebben, gespeend van elke werke
lijkheidszin. Zeker is intussen ook ge
bleken, dat het onmogelijk is om deze 
utopie te verwezenlijken. 

Het zou véél beter zijn om de Ambon. 
nezen er toe te brengen, dat zij moeten 
inzien, dat hun enige kans voor zelfbe
houd ligt in een samengaan met de an
dere delen V'8.n Indonesië en in een 
vreedzaam samenwonen met dè andere 
volken van Indonesië. 

Ik wil· nog verder gaari en zèggen, 
dat het miSdadig is om de Ambonnezen 
te staven in hun verzet, omdat Neder
land noch vandaag, noch in de toekomst 
iets voor hen kan bereiken. Het is im
mers zo goed als zeker, dat de rest van 
de wereld niets voelt wor dit Ambon
nees ide!lal en er ,;elfs totaal geen be
langstelling voor heeft. 

De Ambonnezen, di.e in goed vertrou.. 
wen nàar Nederland gekomen zijn, .zul
len zich hier nooit thuisvoelen; zij }lot;en 
in hun eigen land. - Als de V.V.D. als 
partij dit niet inziet, is zij m.i. op de 
verkeerde weg. Ik ben er echter zeker 
van dat vele leden van de V.V.D. of 
vel~n, die met deze partij sympatiseren, 
·het met mij eens zullen zijn. 

Tot slot vraag Ik mij af wat de heer 
R. B. er voor voordeel in ziet om zo 
dapper te schrijven dat "in deze staat 
(dus Indonesië) het recht gedoemd was 
onder te gaan." Dergelij'ke algemeenhe
den verbeteren niets, doch kunnen deS 
te meer verbitteren. Laten wij toch eens 
Ieren de fouten niet alleen aan één zijde 
te zoeken. Veel beter lijkt het mij steeds 
te blijven proberen om in toestanden en 
omstandigheden, die wij verkeerd ach
ten te trachten verbetering te brengen. 
Met schimpscheuten bereiken wij dit 
zeker niet. J. CITROEN. 

(Wij mogen de geachte inzender nog 
eens herinneren aan de loop van zaken. 
Ter Ronde-Tafel-Conferentie was na
drukkelijk overeengekomen, dat de In
donesische Republiek een federatieve 
staatsvorm zou hebben, zodat de deelsta• 
ten. een recht van zelfbestuur zouden 
~7;i~ten. Da.arnaast werd een. . zel~Qe
schikkingsrecht erkend over d1e delen 
van Indonesië, die er de voorkeur aan 
zouden geven hun betrekkingen tot h~t 
Koninkrijk der Nederlanden zelfstandig 
te regelen. 

Al deze bepalingen zijn door de Re
gering der Republiek met voeten ge
treden. Daarmede is aan Ambon groot 
onreçht begaan. Tegen dergelijk onrecht: 
op (e komen heeft de wet op de sou- . 
vereiniteitsoverdracht de Nederlandse 
Regering met zoveel woorden op· het 
hart gebonden. Zij kan zich van ~ 
plicht niet ontslagen rekenen, omdat ZIJ 
verwacht, dat haar optreden toe;~ geen 
succes za~ hebben. Onrecht bliJft on
recht, ook als de macht om het weg te 
nemen ontbreekt. 

Red. V. en D;)" 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheld en 
Democratie Is · gevestigd Konl.n
glnnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. 

• 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Liberaal Middenstandscong_res 
over onrechtvaardigheden 

belastingwetgeving 

discussieerde 
de • In 

T.a.v. de ongelijkheid, welke vooral ten nadele van de middengroepen 
bestaat zal de V.Y.D. op de bres blijven staan 

De heer K; J. Nieukerke ('s-Gravenhage) kon zich met de inleiding groten
deels verenigen, doch verklaarde. zich tegen de volkomen verouderde successie-wet
geving. Verder had hij bezwaar tegen de door de fiscus toegepaste methoden van 
afschrijving. . 

ciale rechtvaardigheid en economische 
wenselijkheid in ons belastings~elsel die
nen te worden aangebracht, urgent is 
met het oog op de komende algehele 
herziening. Ongetwijfeld zal de V.V :D. 
daarbij op de bres moeten staan voor 
opheffing van de ongelijkheid, welke 
vooral ten nadele van de midden·groepe:n 
op zo menig punt valt · te constateren 
(Applaus). 

De heer T. v a n d en B er g (Boskoop) betoogde, dat bij de heffing van premie 
voor de ouderdomsverzekering het draagkrachtbeginsel buiten beschouwing wordt 
gelaten, waardoor vooral vele kleine middenstanders met grote gezinnen de grootste 
moeite zullen hebben om de hoge nieuwe lasten op te brengen. 

De heer A. G. de Ru ij ter (Boskoop) vroeg aan de Inleider een verduidelijking 
van zijn standpunt betreffende de afschrijvingspolitiek. Is hij voorstander van de 
vervangingswaardeleer? Overigens meende spreker, dat er nog vele andere onrecht
vaardigheden op belastinggebied bestaan. 

De voorzitter zegde de heer Wisselink 
dank voor zijn interessant betoog, dat 
zeker aanleiding zal gevea tot nadere 
studie en activiteit. (Instemming). 

Mr. H. F. van Leeuwen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
Laren, zeide van mening te zijn, dat men bij het nastreven van een redelijke _en 
economisch verantwoórde belastingpolitiek een algemene lijn moet volgen. Zijns 
inziens verdiept de inleider zich teveel in details en wordt daardCJor genoodzaakt 
concrete oplossingen te zoeken, welke in de praktijk vele technische moeilijkheden 
meebrengt. 

Optreden van het 
Liberale Middenstandsforum 

Vervolgens nam het Liberale Midden
standsforum, bestàande uit de candidaten 
voor de Tweede Kamer, de heren J. G. 
R. Cornelissell te Amsterdam (-aftre
dend), C. van der Linden te Rotterdam, · 
mr. F. Portheïne te Leiden en M. Visser 
te Arnhem, onder leiding van de heer 
F. L. van der Leeuw, secretaris van de 
Landelijke Middenstandscommissie te 
's-Gravenhage, achter de groene tafel 
plaats. 

Wat het successierecht betreft heeft de fractie bij de behandeling van het her
zieningaontwerp met steun van andere, niet-socialistische fracties verschillende ver
beteringen weten te verkrijgen. 

Beantwoording doOI 
de heer Wisselink 

De heer Wisselink, de sprekers, die 
tijdens de ochtendzitting hét woord 
voerden; beantwoordend, ·merkte op, 
dat er een · duidelij•k meni:nigsversohil 
bestaat -tussen de heren Nieukerke en 
Van Leeuwen. Eerstgenoemde zou het 
successierecht geheel willen doen ver
\rallen. Dit is een begrijpelijke, maar 
voorlopig niet vervulbare wens. Spre" 
ker kan toegeven, dat er bij de herzie
ning van de Successiewet wel iets is 
bereikt, maar dit is zeker niet voldoen
de. Aan man, vrouw en kinderen komt 
redelijkerwijze een verdergaande verla
ging toe. In dit opzicht staan wij achter 
bij andere landen. Zo is voor de weduwe 
in West-Duitsland DM 240.000 vrij en 
ook in Frankrijk ~ijn de voorschriften 
aanzienlijk gunstiger dan bij ons. Men 
zal dan ook het socialistische streven 
naar afroming van de vermogens ten 

. gunste van de Staat een halt moeten 
toeroepen.· 

Bij spreker bestaan wel degelijk wen
sen met betrek·king tot de vermogens
belasting. Zo is het zeer onbillijk, dat 
het particuliere vermogen boven een 
bepaalde grens, welke te laag ligt, wel 
en de contante waarde van het collec
tieve bezit niet belast wordt. Hierin 
schuilt een bevoorrechting van de werk
nemers, die voor overigens nuttige doel

. einden fondsen hebben gevormd. 
De grondbelasting dient een voorhef-

fing te worden. · 
Er zal een weg moeten worden ge

. vonden volgens welke de middenstand 
op de zelfde mariier wordt tegemoetge
komen als de werkers in loondienst en 

·het is een taak van de V.V.D. om te 
·dien opzichte naar gelij·kheid te streven. 
·Verder moeten wij in de fiscale praktijk 
van de historische kostprijs af en on

. belaste conjunctuurreserves mogel~ik 
maken. 

Spreker is het niet eens met het 
denkbeeld om de kosten van vervangen
de huishoudelijke hulp voor de in beroep 
of bedrijf werkzame vrouw aftrekbaar 
_te maken van het inkomen. Het lijkt hem 
technisch eenvoudiger en ook rechtvaar
diger om de top van de progressie bij het 
.vaststellen van de aanslag volgens het 

· gezinsinkomen. af te kappen. 
Wie geen huishoudelijke ·hulp heeft 

of daarvan geen gebruik mawkt voor 
het bestemde doel dient ook geen faci
liteiten te bekomen. Ook in Frankrijk 

· heeft men de oplossing van . het pro
bleem in matiging van de progressie
schaal gezocht. Spreker geeft de voor
keur aan verlegging van de top der pro
gressie in het algemeen boven een split~ 
sing van het inkomen van man en 
vrouw met afzonderlijke belasting· vol
gens. de voor de delen toepassélljke pro
gressie. 

De inleider was het met de heer Van 
Leeuwen wel eens, dat men in de prak
tische politiek vóór alles een algemene 
lijn moet volgen, n.l. een zo groot mo-

gelijke sociale zekerheid voor aille bur
gers zonder daarmede gepaard gaande 
opeenhoping van het overlheidsbezit. 
Niettemin moet men toch zoeken naar 
concrete. oplossingen op basis van het 
als juist aanvaarde beginsel. Dit is geen 
verschil van inzicht, doCih een kwestie 
van taktiek. Besparingen in levensver
zekeringen en fondsen leiden tot opeen
hoping van vermogens, waarbij men de 
schuldbekentenis niet meer ziet. Deze 
beloopt voor een 65-jarige al rond 
f 60.000. Een groot economisch bezwaar 
is, dat dergelijke grote kapitalen niet 
ten goede komen aan de zo noodzakelijke 
financiering van het bedrijfsleven. Men 
zal dan ook de geldcirculatie in dit op
zicht op gang moeten brengen, opdat de 
keten gesloten worde. 

Spreker besloot met de opmerking, dat· 
een uitgebreide studie van de verbete
riingeri, welke uit een oogpunt van so-

Nadat de forunwoorzitter zijn mede
werkers aan de vergaderinc had voorge
steld, werd met de beantwoording van 
de vele, reeds schriftelijk gestelde vragen 
begonnen. 

~Wordt v~rvolgd). 

DEZE BURGER 
is, door een criweer ver, doch intens doorleefd, verleden, naar de geest 
altijd nog hecht verbonden aan die parel in de keten des lconinkrijks: 
Curaçao. Een aardig eilandje dat, om een fraai beeld te gebruiken, door 
de olie over het paard der zelfvoldaanheid is getild. Men heeft daar nogal 
een grote dunk van zich zelf, een glanzend meerderwaardigheidscomplex, 
dat ik dat landje ·in de zon gaarne gun. Waarom niet? Complexen zijn Jeuk 
speelgoed. 

Soms krijgt men er . wel moeilijkheden mee, zoals onlangs met de heer 
Gabernador - "shon grandi'' zeggen ze in 't papiaments - die niet dèed 
wat de h.h. ministers wilden dat hij wèl zou doen. U kent, naar ik hopen 
mag, de historie. U weet ook dat er heen en weer gevlogen werd van 
Willemstad naar Den Haag en dat - hoe diep de bittere pil ook in de 
suiker is gestoken - de Gouverneur de nederlaag heeft geleden, al heeft 
men mooie formele formules gevonden, om dat zo goed mogelijk te camou-
fleren. 1 

Blijft de vraag, wat die Gouverneur en elke nog na hem komende Gou
verneur; feitelijk nog te doen heeft in dat brede witte huis aan de Annctbaai. 
Hij zit daar met een mooi en gewichtig kabinet, over de Caraïbische zee te 
staren en te tellen hoeveel maal de pontjesbrug per uur open zwaait om 
scheepjes door te laten en intussen màar te waken tegen schendingen van 
de koninkrijks belangen. Want dàt is zijn enige taak. 

Het moeilijke (of gemakkelijke - al m:ar het gezichtspunt waaruit u het 
bekijkt} is, dat er bijna geen koninkrijksbelangen zijn. Bijna alles is intèrn 
Antilliaans belang. Er gaat echt wel eens een week voorbij, dat er geen 
koninkrijksbelangen aan te pas komt en wel eens drie maanden dat geen 
mens naar schending taalt. 

En die goede Gouverneurs van nu err·.van de toekomst, maar waken. 
Intussen zijn die Nederlandse Antillen (en Suriname eveneens) helemaal 

autonome koninkrijksdelen en ik vraag mij af, of die autonomie niet. mee
brengt dat de Antillen een A n ti 11 i aan als Gouverneur hebben.· Ten
slotte hebben . wij, in het dutonome Europese deel des koninkrijks ook geen 
Antillianen of Surinamers als Commissaris van de Koningin of als burge
meester. 

Laten de heroo zèlf hun boontjes doppen, daar ;z.ijn zij autonoom voor. Dat 
lijkt mij een consequent uitvloeisel van het Stàtuut. 

Is dacir niemand voor te vinden op de Antillen? 
Dat-gaàt ons niet aan. Autonoom is autonoom. 
Als er iemand is die de Antillen ètlles gunt wat maar heerlijk is, dan is dat 

DEZE BURGER 
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In memoriam 

Mevrouw 

Agatha Romkes-NiihoH 
Nu een van de Iaatsten onzer 

oude garde ons ontviel, willen wij 
graag op deze plaats met een 
enkel woord afscheid van haar ne
men. 

Mevrouw A. Romkes-Nijhoff is 
gedurende een aantal jaren een 
vooraanstaand lid der Liberale 
Staatspartij geweest, toen zij in het 
H.B. dier partij de Vrouwengroep 
der Liberale Staatspartij vertegen
woordigde. 

Zij deed dat als H.B.-lid van die 
groep, tevens, omdat zij zovele ja
ren lid was van de Raad der ge
meente Groningen en als zodanig 
in de gehele partij eefi goede be
kende. 

Wij witten uit de latere jaren, 
dat zij, ofschoon in de partij geen 
plaats, die haar op de voorgrond 
bracht, meer innemend, toch de be.. 
ginselen onzer Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie warm was 
toegedaan en zij zich hartelijk over 
de · voortgaande groei dier partij 
verheugde. 

Niet alleen namens de vrouwen 
in de V.V.D. maar ook namens al
len, die haar ·in en buiten de partij 
zijn toegedaan, mogen wij haar bij 
dit afscheid een Requiescat in 
Pace toewensen. 

M. van Riel-Smeenge 
E. A. J. Scheltema-Conradi 

. Woningtelling 
(lngroonden) 

Men vergt het onmogelijke van het pu-. 
·bliek, wanneer men verwacht dat ieder- , 
een precies op de hoogte is van de Wet. 

Men kan het publiek beschermen, 
door tenminste de uitvoerders van de 
Wet te laten voldoen aan een minimale 
kennis van de door hen te hant12ren Wet. 

Dit klinkt logisch, doch blijkt in wer· 
kelijkheid toch wel erg moeilijk uitvoer
baar. Men gaat er aan twijfelen of äe 
overheid er wel zo op gesteld is dat het 
publiek bepaalde Wetten en Besluiten 
kent, 

Tot deze conclusie moet men !komen 
.ais men kennis neemt van het volgende 
geval: 

Volgens-het Besluit van 12 april 1956, 
Staatsblad 163, tot Uitvoering van de art. 
2 en 3 van de Wet WoningtelliAg 1956, 
worden gegevens verzameld (art. 3 sub 
b> omtrent: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . het beroep ................. . 
...................... hun -inkomen, voor zover 
betreft de vraag, of dit meer of- mindèr 
dan f 6000.- per jaar bedrRagt ........... ." · 

De nuttigheid van een klein beetje· 
wetskennis wordt treffend gelllustreerd, 
wanneer èen woningteller, die op 3 mei 
1956 in Voorburg op pad was, ook nog· 
gaat vragen (en op de beantwoording 
ervan insisteert) naar de naam van de·,. 
werkgever van de ondervraagde, en la- · · 
ter, als de vraag naar het inkomen is 
beantwoord met: boven de f 6000.- óók · 
nog de vraag stelt: i,s het boven of be
neden de f 10.000.-. 

In het beschreven geval heeft de on-· 
dervraagde zowel de vraag naar de 
naam van de werkgever als die over het 
inkomen boven of beneden ! 10.000.~ · 
niet beantwoord. 

De ondervraagde heeft zich hierbij be
roepen op het Besluit en de teller op het· 
ongepaste van zijn vraeen gewezen ... · 
Niettemin bleef de teller insisteren .:_ 
uiteraard vergeefs. '' 

;Bij oppervlakkige beschouwing lijkt 
dit allemaal onschuldig. Gaat men er 
echter iets dieper over nadenken dan 
!komt men tot de slotsom dat het Cen- · 
traal Bureau voor de Statistiek, dat met • • 
de organisatie is belast, op een slinkse 
wijze méér vragen in het formulier heeft 
ingelast dan de Wet toestaat. 

En dat dit waarachtig geen punt is· 
waar men gemoedelijk over heen kan 
stappen; zullen velen met mij eens zijn. 
Al die tellende, turvende en ploeteren
de mannekes, die wel tot geheimhouding 
verplicht zijn doch niet eens werden be
eedigd, zijn evenzoveel bewijzen dat öe 
Overheid zich, als dit in haar kraam te 
pas komt, niet wenst te storen aan de 
regels die de Wet stelt. 

·VAN VOORTHUIJSEN. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van !!:_et Binnenhof (lil) 

Landbouwbegroting in de Eerste Kamer • De heer Louwes over 
drie wegen voor het landbouwbeleid • Hii verwerpt koude zowel 
als warme socialisatie van de Nederlandse cultuurgrond. Mr. De 
Vos van Steenwiik over de garantiepriis van de melk_. V. V.D •• 
fractie stemde voor motie van de heer Mertens (K.V.P.) • Prof; 
Molenaar over het ontslág van mr. Bonnerman. 

We wi:Hen onszelf geenszins bekla~ 
gen. Maar één keer willen we de 

aandacht van onze lezers toch vestigen 
op de moeilijkheid, waarvoor degene 
soms komt te staan, die in een of twee 
kolommetjes toch een zoveel mogelijk 
af'gerond overzicht moet geveil van het. 
geen onze vertegenwoordigers in de Ka
mers hebben gezegd en gedaan. 

De rede, welke de heer Louwes bij de 
begroting van Landbouw, V. en V. hield, 
telt in de Handelingen (en nu rekenen 
we de replieken nog niet mee) ... · bijna 
16 kolom. Daavbij komt dan nog bijna 
5 kolom voor de heer De Vos van Steen
wij'k, die de kwestie van de meHtprijs 
behandelde en óók nog eens 5 kolom 
voor prof. Molenaar, die nog wat na· 
praatte over het ontslag van mr. Bon
nerunan. 

Gebrek aan weilklust en aan "levens
lust" zal men onze Senaat zeker niet 
kunnen verwijten! 

Ons dan _ ttend voor de precaire 
taak, die 26 kolom voor onze lezers in 
ellikele alinea's samen te vatten, ver
melden wij a:llereer-st, dat de heer Lou
wes nog eens met nadruk naar voren 
bracht, dat, waar ons Volk hoge eisen 
stelt aan een rechtvaardige verdeling 
van het vo1ksinkomen, de landbouw in 
deze "welvaartspolitiek", volledi-g moet 
worden opgenomen. 

Het landbouwbedrijf is in het alge
meen een klein bedrijf en landbouwpoli
tièk heeft daarom een sterk sociale in· 
Slag. In principe ~oeten wij het er over 
eens zijn en ons volk ervan overtuigen, 
dat bij een economisch, sociaal en fis· 
caal beleid als Nederland voert, de 
landtbouw recht heeft op een rechtvaar
dig deel van het vol'ksinkomen. 

Men weet, wat reeds jaar en dag van 
Regeringszijde als doeleinde van het 
le.ndbouwbeleid wordt aangegeven; .het 
waarbovgen van een redelijk bestaan op 
'het goed geleide en sociaal en econo
misch verantwoorde bedrijf. 

in wezen een politiek van koude socia
lisatie van onze cultuurgrond is; 

c. openlijk ovei'gaan tot een warune 
socialisatie vari onze cultuurgrond, 
waarbij deze geheel door de Staat wordt 
onteigend en vergoed en :voor het ge
hele land een toestand wordt geschapen, 
die we nu reeds kennen in de IJssel
meerpolders en op de boerderijen van 
het verdere domeinbezit. 

Men kan zich, na de vevmelding van 
deze drie wegen, voorstellen waar de 
beschouwing, welke de heer Louwes aan 
elk dezer urie wijdde, in resulteerde: 
dat alleen de eerste weg, gericht op de 
instandhouding van een eigengeërfde . 
boerenstand van flin~te pachters, getuágt 
van de staatsmanswijl'iheid, welke ook 
duizenden jaren geleden reeds werd 
ae.ngetroffen bij "een van de grootste 
wetgevers van .alle tijden: "Mozes". 

De tweede weg, waarop wij ons .nu 
bevinden, is z.i. de allerslechtste want 
de marteling der koude socialis'atie is 
een naar . zijn mening :volstrekt ona.an
vaarobaar kwaad. 

Ook de derde weg- die der "warune 
socialisatie" - wilde hij· ais oplossing 
niet aanvaarden, maar hij wilde een ern
stige waarschuwing doen hore1;1, dat we 
er onherroepelij:k op zullen geraken als 
we het huidige beleid van te weinig en 
te laat ten aanzien van de eigenaars
lasten en de grondrente blijven :volgen. 

Vermelden we tot slot van h~t betoog 
van de heer Louwes, dat een rechtvaar
dig beleid ook moet worden gevoerd met 
betrekking tot een redelijke beloning 
van de landarbeiders naar normen, die 
voor soortgelijke arbeid in Nederland 
worden toegepast. 

* * * 
' : . ' / 

De tweede woordvoeroer van onze 
. V.V.D.-fractie bij deze begroting, 

de heer De Vos Yan Steenwijk, 'gáf 
uiting aan de grote ontevredenheid, 
welke de. vaststelling :van de garantie-

MINISTER MANSHOLT 
..... . bestreden motie ...... 

prijs voor de rr.elk bij de eigenaren op 
de bedrijven der lichte gronden heeft ge
welü. Dezen hebben wel sterk het ge
voel te zitten in de hoek, waar de sla
gen vallen. 

Het schijnt wel, zo zei de heer De Vos 
van Steenwijk, of de tegenwoordige 
eigenaar--gebruiker (en hij wilde nu 
maar niet spreken :van de verpachter, 
voor wie velen helemaal geen goed 
woord meer over hebben) hoe langer 
hoe meer in de verdrukking komt. 

Ook hij stelde vast, dat de Regering 
principieel drooggemaakte gronden niet 
wil verkopen en een kOUde socialisatie 
van de grond wenst, waardoor een op
pervlakte als van de provincie Gronin
gen in handen :van het Rijk is of zal 
komen. 

De leus: "boerenland in boerenhand" 
heeft, zo zei onze geestverwant, plaats 
gemaakt voor de leus: "boerenland in 
Staatshand". 

Verder sprekend over de garantie
prijs voor de melk, herhaalde hij - dit 
uitvoerig toelichtend - dat de vaststel. 
ling van deze prijs voor de veehouders 
op de lichte grond een schromelijke on-_ 
rechtvaardigheid is, welke ertoe leidt, 
dat het melkveehoudersbedrijf een on
renderend bedrijf wordt, zonder enig 
perspectief (wanneer althans minister 
ManSholt ·zijn houdiJ!g te dien aanzien 
niet wijzigt). 

Dit deel van het debat liep uit op een 
motie, ingediend door de K.V.P.-afge
vaa~igde de heer Mertens en mede
ondertekend cloor de heren Rip (à.R.), 
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Kolff (C.H.) 'en Louwes (V.V.D.), lui
dend: 

"De Kamer, overwegende, dat de voor 
1955/56 door de Regering vastgesteld·e , 
garantieprijs voor melk onvoldoende re
kening houdt met de kostprijzen in de 
verschillende gebieden: 

dat deze garantieprijs voor grote 
groepen van veehouders -- speciaal in 
de zandgebieden en daarmee gelijk te 
stellen streken - onvoldoende is en 
geen redelijke bestaansmogelijkheid 
biedt; 

nodigt de Regering uit, de garantie~ 
prijs te herzien en te wijzigen in de 
geest van het voorstel van het Land
bouwschap, neergelegd in de brief van 
het Landbouwsethap aan cte minister van 
23 maart jl. en gaat over tot de orde 
van de dag". 

Deze, door minister Mansholt en de 
social-isten bestreden motie, werd aan
genomen met 32 tegen 11 stemmen. Te
gen stemde alleen de P.v.d.A.-fractie. 

* * * 
onze geestverwant prof. Mo!ena.ar 

. en de anti-rev. afgevaardi-gde 
prof Rip zijn in de Eerste Kamer bij het 
Landbouwdebat nog teruggekomen op 
het ontslag van de secretaris-generaal 
:van het departement van Landbouw, 
mr. Bonnerman. 
Op uitnodiging vart prof. Molc 1aar was 

ook minister-president Drees bij dit de
bat tegenwoordig. 

Bij de replieken, nadat minister Drees 
deze zaak nog eens uitvoerig had toe
gelicht en nadere mededelingen haC.. ge
daan, gaf prof. Molenaar toe, dat de 
minister de Kamer materieel met on
juist had voorgelicht, maar wel te for
meel en aanvankelij-k onvoldoende. 

Prof. Molenaar had ook het succes, 
dat minister Drees toezegde, diens sug. 
gestie tot aanvulling van artikel 99 van 
het Rijksambtenarenreglement (we heb. 
ben daar al eerder over geschreven, . 
toen prof. Molenaar deze zaak in eerste 
instantie in deze Kamer besprak) in de 
ministerraad te zullen bespreken. 

Prof. Molenaar voegde daaraan toe: 
De minister-president weet, dat het 
voor mij irrelevant is, welke oplossing 
er wordt gevonden; het gaat erom, dat 
er meer waarborgen geschapen worden 
ter beruststelling van degenen, die ooit 
voor toepassing van artikel 99 in aan
merking ZO)lden kunnen komen. 

A. 
Daarin worden belangrijke begrippen 

genoemd: "goed geleid", "economisch 
verantwoord", "redelij·k bestaan" en het 
was aan e1k dezer begrippen, dat de 
heer Louwes een uitvoerige beschou
wing wijdde en tevens stilstond bij de 
omstandig'heden, die, als in de Alblas
serwaard, in een bepaalde streek \Vezen 
en aard der l:tndbouwbe:volking en haar 
bedrijfsvoering hebben beïn:vloed en 
nog beïnvloeden. Er mogen, zo zei hij, 
daarbij terloops ook orver de ·melkprijs 
sprekend, praktische gronden zijn,, om 
ook rvoor deze gebieden te werken met 
bijv. een melkprijs, die ,de lçosten niet 
ookt, een morele basis is daarvoor niet 

,----------------------------------~----------

. aanwezi-g en het is goed, dat we dat 
nog eens bedenken. 

Dlta.l:om meende hij ook, dat bij de 
vaststelling van het "goed geleide en 
sociaal en economisch verantwoorde be
drijf" de normen toch niet te hoog ma· 
gen worden gesteld. Wie in doormee de 
norm te hoog stelt, doet aan vele men
sen oprecht. 

Aan het begrip' redelijk bestaan :__ of 
redelij:ke beloning - wilde onze woord
voerder deze inhoud geven: een belo
l'lling, die dit bedrijf de zetel kan doen 
blijven van een . zelfstandi-g en fUnk 
boerengeslacht, met het dit geslacht 
toekomend maatschappelij·k aanzien. 

En wanneer hij hier een stevk plei
dooi hield voor een landbouwbeldd, dat 
welbewust de instandhouding van een 
zelfstandige boerenstand op lang zicht 
als doel kent, dan betrolt hij naast de 
eigengeërfde boerenstand oak de pach-
ters daar zeer we.zenlij:k bij. · 

Het oog gericht op de toekomst, zag 
de heer Louwes drie wegen, waarop 
men verder zou kunnen gaan: 

a. een beleid voeren, waardoor wij als 
volk welbewust de middelen opbrengen 
voor het voortbestaan van een flinke, 
zelfstandige, het hem toekomende maat
schappelijlt aanzien genietende boeren
stand met een daaraan aangepast pacht
beleid; 

b. voortgaan met het beleid rvan nu, 
waal'bij naar onze bedrijven te . weinig 
middelen worden gevoerd om de boer· 
derijen in stand te houden; we kunnen 
hier spreken van een marteling van het 

. eigengeërfde ·boerenbedrijf en van wat 

.Copla voor deze rubr~eK ra aandon naar: . 

Mojuffr. Joh. H. Springer, Alexandor

ttraat 16, Haarlem. 

Woensdag 16 mei 1956 

·vROUWEN 

V ERKIEZINGS 

DAG 
Minervapaviljoen Amsterdam 

(tram 16, bus E). 

Vanaf .12 uur "lopende. koffi'etafel" 
voor leden en belangstellenden 
(j 2.85). 

U hebt U zeker al opgegeven op 
postgiro nr. 396468 t.n.v. mevrouw W. 
Fermin-Stam, Stadionkade 30. Am-
sterdam. · 

BRENGT UW GIROSTROOKJE 
MEE. 

Om 14.00 uur openbare vergadering, 
voor iedereen vrij toegankelijk. 

Enige vrouwelijke kandidaten voor 
de Tweede Kamer zullen :vertellen, 
hoe de V.V.D. staat tegenover allerlei 
aangelegJenheden die vrouwen inte
resseren of waar zij belang bij heb
ben. 

BRENGT uw· KENNISSEN MEE. 

Indrukken uit Zuid-Afrih·a (IV) 

Over gelijke lonen voor gelijke arbeid 
Ook op het Zuidelijk halfrond de 

str~idb~i I nol{ niet begraven 
Waar men in Nederland over het 

onderwerp "Gelijke betaling 
voor gelijke arbeid van man en 
vrouw" ook nog vaak en vee-l ge
Schreven worcilt, zijn enige mededelin
gen over de stand van zaken hier in 
Zuid-Afrika mogelijk wel wetens
waard, nu juist dezer dagJen in de 
Volksraad (onze Tweede Kamer) deze 
questie weer aan de orde kwam. 

In een wetsontwerp betreffende be
paalde arbeidsverhoudingen in de in
dustrie, het zgn. "Wetsontwerp op 
versoe~ng ·in die_ nijwerheid" - komt 
óok een artikel' voor, waarin de be
stG<lnde wettelijk-geoorloofde ver
schllea tussen de lonen voor mannen 
en vrouwen gehandhaafd blijven. 

Hierover werd een levendig debat 
gevoerd en de bekende argumenten 
pro en contra, zoals ,.De vrouw terug 
naar huis en keuken" en · .. De vrouw 
moet vrij zijn (mede-) kostwinster te 
zijn" werden daarbij .in verschillen
de toonaarden gehoord, terwijl ook dte 
consekwenties voor de econmische 
!ltructuur van het land ter sprake 
kwamen. 

N.a.v. dit debat heeft het dagblad 
"Die Burger" een onderzoek ingesteld 
naar de salarisverhoudingen bij grote 
ondernemingen in Kaapstad en de 
resultaten globaal gepubliceerd. Deze 
kwamen op hcl volgende neer: · 

1. Bijna zonder uitzondering beta
len. de zaken het vrouwelijk 
personeel minder dan het man
nelijk. De verschillen bij de 
i>nderschetdene firma's zijn wei
nig uiteenlopend, n.l. ongeveer 
1/5 tot 1/j). 

2. De aanvangssalarissen van het 
lagere personeel zijn doorgaans 
gelijk voor beide geslachten, b.v. 
voor degenen, die na hun einJ
examen middelbare school in 
dienst komen; doch mannen 
klimmen sneller op en . hun 
periodieke :verhogingen zijn 
meestal groter, zodat na 5 tot 
8 jaar de salarissen de grootste 
ongelijkheid vertonen. 

·Deze regels gelden overigens 
ook voor de staatsdiensben. 

3. 'In 'àe hogère · posities zijn de 
verschillen meestal veel kleiner. 
De werkgevers redeneren dàn 
wel: .. Bij gelijke prestaties gelij
ke lo.:1en". Doch daar men blijk
baar van mening is dat slechts 
weinig vrouwen geschikt of be
reid zijn grote verantwoorde
lijkheid te dragen en ook slechts 
weinige technisch of weten
schappelijk voldoende bekwaam 
worden geacht, is men huiverig 
om hen op .,seniorposten" aan 
te stellen. . 

Toch hadden desondanks de 
meeste ondervraagde · finna's 
wel een of twee vrouwen in 
dergeli]'ke betrekkingen. Men 
verklaarde dus dat het veeleer 
de practijk dan het principe is. 

waartegen de bezwarén zich 
richten. 

Aldus .,Die Burger". 

Men ziet, ook op het Zuidelijk halt
rond is de strijdbijl o:ver deze kwet:
tie nog lang niet begraven. 

v. A.-0. 

• 
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Kandidatenlijsten 
zoals 

KIESKRING I ('s-Hertogenbosoch) 
11 (Tilburg) · 

XII (Middelburg) 
XIII (Maastricht) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals, H. A., Voorschoten. 
3. Fortanier geb. De· Wit, A., Overvee1l. 
4. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
5. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. 
6. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
7. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
8. Zegering Hadders, R., Emmen. 
9. Stoffels geb. Van· Haaften, J . ..M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. Berkhouwer, C., Alkmaar .. 
12. Visser, M., Arnhem. 
13. Schuitemaker, D., Utrecht. 
14. Doornbos geb. Oosting, G., 

Roodeschool. 
15. Van Dijk, K., Groningen. 
16. Van Overklift, J. A., Munnekezijl. 
17. Schlingemann, J. F. G., Goes. 
18 Van Sandick, J. C., Eindhoven. 
19. Verhagen, J. L., Vlissingen. 
20. Noorman, E., Bergen op Zoom. 
21. Kammeraad, C. A., Middelburg. 
22. Van den Hoek, A. H. M., Groede 
23. Kloezen, J. H., Breda. 
24. Cambier, A. J., Breskens. 
25. Schlemper geb. Van Gijn, H. :S., 

Vught. 
26. Horstmann, C. A. L., Sas van Gent. 
27. Heering, P., Zierikzee. 
28. Franken geb. Van Ewijk, J. M. H. 1'., 

Goes. 
29. Hesselink, B. A., Middelburg. 
30. Matthijsen, J. M., Helmond. 

KIESKRING m (Arnhem) 
IV (Nijmegen) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Fortsnier geb. De Wit, A., Overveen. 
3. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
4. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
5. Korthals, H. A., Voorschoten. 
6. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
'1 • . Zegering Hadders, R., Emmen .... 
8. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. • 
9. Stoffels geb. Van Haaften, J. :M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus; E. H., Breda. 
11. Berkhouwer, C., Alkmaar. 
12. Visser,·. M., Arnhem. 
13. Schuitemaker, D., ·Utrecht. 
14. Doornbos geb. Oosting, G., 

Roodeschool. 
15. Van Dijk, K., Groningen. 
16. Van Overklift, J. A., Munnekezijl. 
17. Baretta,. J. W., Winterswijk. 
18. Willering, A., Apeldoorn. 
19. Van Thiel de Vries, J., Varik G. 

KIESKRING V (Rotterdam) 
1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals,. H. A., Voorschoten. 
3. Fortartier geb. De Wit, A., Overveen. 
4. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
5. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. 
6. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
7. Zegering Hadders, R., Emmen. 
8. Vaa Leeuwen, H. F., Laren N.H. 

AGENDA 
(Wijzigingen voorbehouden) 

Zaterdag. 12 mei. Openbare vergadering 
te Assen. Spr.: prof. mr. Oud. 

Maandag 14 mei. Openbare vergadering 
te Schagen. Spr.: prof. mr. Oud. 
Zegering H~ders spreekt te Vlissin
gen. 

Dinsdag 15 mei. Verkiezingsrede Van 
Leeuwen en Schultemaker te Zwolle, 
zaal Gijtenbeek. 

Dinsdag 15 mei, Mevrouw Fortanier-De 
Wit en Zegering Hadders spreken te 
Alblasserdam. 

Dinsdag 15 mei. M. Visser spreekt te 
Voorst. 

Woensdag 16 mei. Vrouwenverkiezings
dag te Amsterdam, Minervapaviljoen. 

Woensdag 16 mei. Korthals spreekt te 
Sliedrecht. 

Woensdag 16 mei. Cornelissen spreekt te 
Harderwijk. 

Woensdag 16 mei. Zegering Hadders 
spreekt te Den Helder. 

Woensdag 16 mei. Ritmeester spreekt te 
Dordrecht. 

Donderdag 1'7 mei. Politiek Cabaret te 
Almelo, in Grcienendaal. Spr.: W. J. 
Leyds. 

Donderdag 1'7 mei. Openbare vergadering 
te Klaaswaal. Spr.: mr. H. van Riel. 

Donderdag 17 mei. Mevrouw Fortanier
De Wit spreekt te IDlversum. 

Donderdag 1'7 mei. Mevrouw Stoffels
Van Haaften en mr. dr. Berkhouwer 
spreken te Arnhem. 

Vrijdag 18 mei. Zegering Hadders spreekt 
te De Wijk. 

Vrijdag 1.8 mei. Mevrouw Doornbos
Oosting spreekt te Aduard~ 

Dinsdag 22 mei .. Openbare vergadering 
te Soest, Oranje Hotel. Spr.: mr. dr. 
C. Berkhouwer. 
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9. Stoffels geb. Van Haaften, J. M., 
Haarlem. 

10. Toxopeus, E. Pl., Breda. 
11. De Wilde, J., Amsterdam. 
12: Van Dijk, F. G., 's-Gravenhage. 
13. Ten Broecke Hoekstra, mej. J. J. Th., 

's Gravenhage. 
14. Van der Linden, C., Rotterdam, 
15. Ridder van Rappard, L. R. J., 

Gorinchem. 
16. Portheine, F ., Leiden. 
1'1. Van Riel, H., 's-Gravenhage. 
18. Alers, J., Rotterdam. 
19. Staab, F. E., Rotterdam. 
20. Witteveen, H. J., Rotterdam. 
21. Fockema Andreae, W H., Rotterdam, 
22. Van Houte, D. A., Rotterdam. 
23. Kuiper geb. Struyk, A., Rotterdam. 
24. De Groot, C., Rotterdam. 
25. Reitsma, J., Rotterdam. 

KIESKRING VI ('~ :::mvenhage) 
1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals, H. A., Voorschoten. 
3. Fortanier geb. De Wit, A., Overveen. 
4. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
5. CÖrnelissen, J. G. H., Amsterdam. 
6. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
7. Zegering Hadders, R., Emmen. 
8. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
9. Stoffels geb. Van Haaften, J. M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. De Wilde, J., Amsterdam. 
12. Van Dijk, F. G., 's-Gravenhage. 
13. Ten Broecke Hoekstra, mej. J. J. Th., 

's-Gravenhage, 
14. Van der Linden, C., Rotterdam. 
15. Ridder van Rappard, L. R. J., 

Gorinchem. 
16. Portheine, F., Leiden. 
17. De Roock, J. D., 's-Gravenh.age. 
18. Van Gilse, D. J., 's-Gravenhage. 
19. Van Riel, H., 's-Gravenhage. 
20. Dettmeijer, D. W., 's-Gravenhage. 

KIESKRING VII (Leiden) 
., VIII (Dordrecht) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals; H. A., Voorschoten. 
3. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
4. Fortanièr geb. de Wit, A., Overveen. 
5. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. 
6. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 

. '1. Ritmeester, G.,. 's-Gravenhage, 
8. Zegering Hadders, R., Emmen. 
9. Stoffels geb. van Haaften, J, M. 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. De Wilde, J., Amsterdam. 
12. Van Dijk, F. G., 's-Gravenhage. · 
13. Ten Broecke Hoekstrà, Mej. J. J. Th., 

's-Gravenhage. 
14. Van der Linden, C., Rotterdam. 
15. Ridder van Rappard, L. R. J., 

Gorinchem. 
16. Portheine, F., Leiden. 
17. Kruijsheer, J., Gouda. 
18. Caljé, A., Alblasserdam. 
19. Cleveringa, R. P., Leiden, 
20. Herweijer, P., Dordrecht. 
21. Van Vuure, A., Wassenaar. 
22. Sonneveld, J., 's-Gravenzande. 

Dinsdag 22 mei. Mevrouw Fortanier-De 
Wit spreekt te Amsterdam. 

Woensdag 23 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
te Eindhoven. 

Woensdag 23 mei. Korthals spreekt te 
Oegstgeest. 

Woensdag 23 mei. Mevrouw· Stoffels
Van Haaften spreekt te Rotterdam. 

Woensdag 23 mei. Den Hartog spreekt te 
Zijpe. 

Woensdag 23 mei. Forum te Vollenhoven, 
zaal Seidel. 

Donderdag 24 mei. Openbare vergadering 
te Giessen-Nieuwkerk in zaal De 
Baat. Spr.: mr. ridder van Rappard. 

Donderdag 24 mei. Mr. H. van Riel 
spreekt te Winterswijk. 

Donderdag . 24 mei. Drs. Korthals spreekt 
te Heerenveen. 

Donderdag 24 mei. Mevrouw Fortanier
De Wit en Van Leeuwen spreken in 
Den Haag. 

Donderdag 24 mei. Cornelissen spreekt 
te Alphen a/d Rijn. 

Donderdag 24 mei. Berkhouwer spreekt 
te De Wilp. 

Donderdag 24 mei. Mevrouw Doornbos
Oosting spreekt te Haren. 

Vrijdag 25 mei. Korthals . spreekt te 
Drachten. 

Vrijdag 25 mei. Mevrouw Fortanier-De 
Wit spreekt te Goes. 

Vrijdag 25 mei. Cornelissen spreekt te 
Wassenaar. 

Vrijdag 25 mei. Mevrouw Stoffels-Van 
Haaften spreekt te Hoorn. 

Zaterdag 26 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
te Oostburg. 

Zaterdag 26 mei. Politiek ·Cabaret te 
Appingedam in zaal Kraaima. Spr.: 

· drs. Korthals. 
Maandag 28 mei. Prof. mr. Oud spreekt 

te Haarlem. · 
Maandag 28 mei. Korthals spreekt te 

Breda. 

23. Boer, A., Zevenhuizen. 
24. Linssen, J. G. H., Amsterdam. 
25. Van den Berg Az., T., Boskoop. 
26. Toxopeus Pott, Mej. J. L. M., 

Oterdum. 
27. Smits geb. Witvliet, P. H., Oegstgeest 

. 28. Hage, C. M., Delft. 
29. Hooftman, F. J., Gouda. 
30. Van ,Gilse, D. J., 's-Gravenhage. 

KIESKRING IX (Amsterdam) 
1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Cornelissen, J, G. H., Amsterdam: 
3. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
4. Fortanier geb. de Wit, A., Overveen. 
5. Korthals, H. A., Voorschoten. 
6. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
7. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
8. Zegering Hadders, R., Emmen. 
9. Stoffels geb. van Haaften, J. M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. De Wilde, J., Amsterdam. 
12. Van Dijk, F. G., 's-Gravenhage. 
13. Ten Broecke Hoekstra, Mej. J. ;r, Th., 

's-Gravenhage. 
14. Van der Linden, C., Rotterdam. 
15. Ridder van Rappard, L. R. J., 

Gorinchem. 
16. Portheine, F., Leiden. 
17. Le Cavelier, R. Th. J., Amsterdam. 
18. Boekel, Cornelis, Amsterdam. .• 
19. Neuberg, R. H., Amsterdam. 
20. Wijsmuller geb. Meijer, G., 

Amsterdam.· 

KIESKRING· X (Den Helder) 
XIII (Utrecht) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals, H. A., Voorschoten. 
3. Fortanier geb. de Wit, A., Overveen. 
4. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
5. Cor:nelissen, J. G. H., Amsterdam. 
6. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
7. Zegering Hadders, R., Emmen. 
8. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
9. Stoffels gèb. van Haaften, J. M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. Berkhouwer, C., Alkmaar. 
12. Visser, M., Arnhem. 
13. Schuitemaker, D., Utrecht. 
14. Doornbos geb. Oosting, G., 

Roodeschool. 
15. Van Dijk, K., Groningen. 
16. Van .Overklift, ;r, A., Munnek.ezijl, 
17. Hefting, Mej. J., Utrecht. 
18. Van der Ven, F. H.M., Hoorn. 
19. Leopold, L., Amersfoort. 
20. Breebaart, S., Middenmeer. 
21. Koornneef, H. M., Doorn. 
·22. A vis; P. C., Hoorn. 
23. Veder geb. Smit, E., Huis ter Heide. 
24. Oranje, D. J. P., Soest. 
25 Van den Heuvel, E., Linschoten. 

KIESKRING XI (Haarlem) 
1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. :Fórtanier geb. de Wit, A., Overveen. 

, 3. Korthals, H. A., Voorschoten. 
4. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
5. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 

• 6. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. 

Maandag 28 mei. Verkiezingsrede Zege
ring Hadders te ~lmelo in· Groenendaal 

-Maandag 28 mei. Verkiezingsbijeenkomst 
te Emmeloord in 't Voorhuys. Spr.: 
mevrouw Fortanier-De Wit. 

Maandag 28 mei. Mr. Toxopeus spreekt 
te Bilthoven. 

Dinsdag 29 mei. Prof. mr. Oud spreekt te 
Utrecht. 

Dinsdag 29 mei. Politiek Cabaret te Den 
Haag. Spr.: mr. H. van Riel. 

Dinsdag 29 mei. Den Hartog spreekt te 
Groot-Ammers. 

Dinsdag· 29 mei. Forum en rede Zegering 
Hadders te Hardenberg, zaal Leering. 

Woensdag 30 mei. Politiek Cabaret te 
Gorinchem. Spr.: mr. H. van Riel. 

Woensdag 30 mei. Drs. Korthals spreekt 
te Hengelo. 

Donderdag 31 mei. Korthals spreekt te 
Voorburg. 

Donderdag 31 mei. Cornelissen spreekt te 
Leens. 

Donderdag 31 mei. Ritmeester spreekt te 
· Rhenen. 

Donderdag 31 mei. Mevrouw Stoffels
Van Haaften en dr. K. van Dijk 
spreken te Grijpskerk. 

Don,derdag 31 mei. Den Hartog spreekt 
te Terwolde. 

Vrijdag 1 juni. Oprichting afdeling Tef'o 
borg. Spr.: mr. Van Rie!. 

Vrijdag 1 juni. Verkiezingsrede Korthals 
te Kampen, zaal St.-herberg. 

Maandag 4 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Groningen. 

Maandag 4 juni. Drs. Korthals spreekt te 
Amersfoort. 

Maandag 4 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit spreekt te Doetinchem. 

Dinsdag 5 juni. Drs. Korthals spreekt te 
Nijmegen. 

Dinsdag 5 jUni. Verkiezingsrede Zegering 
Hadders en mevrouw Stoffels-Van 
Haaften te Zwolle in Odeon. 

7. Zegering Hadders, R., Emmen. 
8. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
9. Stoffels geb. van Haaften, J. M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. De Wilde, J., Amsterdam. 
12. Van Dijk, F. G., 's-Gravenhage. 
13. Ten Broecke Hoekstra, Mej. :r. ;r, TIL, 

's-Gravenhage. 
14. Van der Linden, C., Rotterdam. 
15. Ridder van Rappard, L. R. :r., 

Gorinchem. 
16. Portheine, F., Leiden. 
17. Vis, A. J., Bussum. 
18. Bettink, J. G., Haarlem. 
19. Van Houten, A. J., Heemstede. 

· 20. Spoelder, C., Haarlem. 

KIESKRING XIV (Lee\lwarden) 
XVI (Groningen) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Korthals, H. ·A.·, Voorschoten. 
3. Fortanier geb. de Wit, A., Overveen. 
4. Zegering Hadders, R., Emmen. · 
5. Den Hartog, F.; Hoog-Blokland.· 
6. Cornelissen, J. G. H., Amsterdam. 
7. Ritmeester, G., 's-Gravenhage, 
8. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
9. Stoffels geb. van Haaften, J. M., 

Haarlem. 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. Berkhouwer, C., Alkmaar. 
12. Visser, M., Arnhem. 
13. Schuitemaker, D., Utrecht. 
14. Doornbos geb. Oosting, G., 

Roodeschool. 
15. Van Dijk, K., Groningen. 
16: Van Overklift, J. A., Munnekezijl. 
17. Zandstra, ~h. W., Sneek. 
18. Toxopeus Pott, Mej. J. L. M.; 

Oterdum. 
19. Geertsema, W. J., Warffum. 
20. Edzes, H. J., Haren Gr. 

KIESKRING XV (Zwolle) 
XVII (Assen) 

1. Oud, P. J., Rotterdam. 
2. Zegering Hadders, R., Emmen. 
3. Korthals, H. A., Voorschoten. 
4. Fortanier geb. de Wit, A., Overveen. 

· 5. Den Hartog, F., Hoog-Blokland. 
6. Cornelissen, :r. G. H., Amsterdam. 
7. Ritmeester, G., 's-Gravenhage. 
8. Van Leeuwen, H. F., Laren N.H. 
9. Stoffels geb. yq.n Haaften,. ~. H., 

Haariem. · · ' 
10. Toxopeus, E. H., Breda. 
11. Berkhouwer, C., Alkmaar. 
12. Visser, M., Arnhem. 
13. Schuitemaker, D., Utrecht. 
·14. Doornbos geb. Oosting, G., 

Roodeschool. 
15. Van Dijk, K., Groningen. 
16. Van Overklift, J. A., Munnekezijl 
17. De Langen, H. K., Meppel. 
18. Pot, J. W., Deventer. 
19. Nawijn, A., Olst. 
20. Alberti, J. D., Ruinerwold. • 
21. Nysingh, J., Zwolle. 
22. Buurma geb. Vredevoogd, R. M., 

Assen. 
23. Oldenbanning, L. G., Arnhem. 
24. Berendsen, G. J., Markelo. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Van 
Leeuwen te Deventer in de SchGuw
burg. 

Dinsdag 5 juni. Openbare vergadering te 
Schiedam in De Amstelbron, Broers
vest.' Spr.: mr. ridder van Rappard. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Ritmees
ter te Alkmaar. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsbijeenkomst 
te Enschede in café Asslnk. Spr.: F. 
den Hartog. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede me
vrouw Fortanier-De Wit te Steen
wijk. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede Kort
hals te Almelo in Groenendaal. 

Woensdag 6 juni. Zegering Hadders 
spreekt te Winterswijk. 

Woensdag 6 juni. Mevrouw Stoffels-Va~ 
Haaften spreekt te Santpoort. 

Woensdag 6 juni. Mr, ridder van Rappard 
spreekt te Alblasserdam. 

Woensdag 6 juni. Dr. Bchuitemaker 
spreekt te Zutphen. 

Donderdag 7 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Leiden. 

Donderdag 7 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Dordrecht. 

Donderdag 7 juni. Mr. Toxopeus spreekt 
te DeHzijL 

Vrijdag 8 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
Den Haag. 

Vrijdag 8 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit en mr. H. van Riel spreken in 
Arnhem. · 

Vrijdag 8 juni. Cernelisen spreekt te 
Middenmeer. 

Vrijdag 8 juni. Ritmeester spreekt te 
Den Helder. 

Vrijdag 8 juni. Van Leeuwen spreekt te 
Zeist. 

Zaterdag 9 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
Rotterdam. 

Maandag 11 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Amsterdam. 
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NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES kan worden gedaan. De politieke strijd 
van de V.V.D. is dan ook o.a. uit hoofde 
van het gehuldigd rechtvaardigheidsbe
ginsel hierop gericht. Met de verkiezin
gen in het vooruitzicht is het dan ook 
goed hier I1adrukkelijk de aandacht op 
te vestigen. 

Her.,ieuwde activiteit 
te Norg (Dr.) 

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
sprak te Gorinchem 

De afd. Gorinclhem der V.V.D. beleg
de een openbare vergadering in hotel 
Metropole, waar mevr. mr. J. M. stof
fels-Van Haaften, lid der Tweede Ka
mer der Staten-Generaal sprak over 
"Politieke aspecten in een verlriezings
jaar". Naar aanleidilllg van de7..e rede 
stelden velen vragen aan de spreekster, 
die ze uitvoerig beantwoordde. 

Mevr. Fortanier sprak voor de 
ondercentrale Zaanstreek 

De Ondercentrale Zaanstreek hield op 
donderdag 12 april een openbare bijeen
komst te Koog ajd Zaan. Voor een goed 
bezette zaal hield mevr. Fortanier-de 
Wit een gloedvol betoog over enkele 
politieke actualiteiten, terwijl zij tevens 
de richtlijnen der V.V.D. in het kort 
uiteen zette. Het Politiek Cabaret zorg
de daarna voor een gezellig slot van de
ze geslaagde avond. 

De Marne en Eenrum genoten 
van het politiek cabaret ~ 

De afdelingen De Marne en Eenrum 
organiseerden op 19 april een cabaret
avond, die uitstekend slaagde. 

Voor de pauze sprak mej. mr. J. L. 
M. Toxopëus Pott. ~e vrijwel tot de 
laatste plaats gevulde zaal van hotel 
't Gemeentehuis luisterde met gespan
nen aandacht naar het boeiend betoog. 
Spreekster vond gelegenheid aan de 
hand van recente parlementaire gebeur
tenissen de sttiid van de V.V.D. voor de 
persoonlijke vrijheid duidelijk te illu
streren De, ook met zakelijke feiten 
goed afgeronde, rede verwierf enthou
siaste instemming. 

Na de pauze trad het cabaret o.l.v. 
de heer Pola op, dat in het zeer geva
rieerde programma de toehoorders ont
spanning bracht, zonder het polit:eke 
doel van de bijeenkomst uit het oog te 
verliezen. 

Geslaagde biieenkomst 
in Assen 

Vrijdag 27 april hield de afdeling Assen, 
in samenwerking met de Vrouwengroep, 
een openbare vergadering. 

Nadat door de voorzitter, ir. E. Bie
wenga, de. talrijke aanwezigen waren 
welkom geheten, werd allereerst het 
woord gevoerd door mevr. G. Doornbos
Oqsting, kandidate ·voor de Tweede Ka
mer, uit Roodeschool. In een boeiend be
toog behandelde spreekster de beginselen 
van onze Partij, waarbij zij ter illustratie 
de principiële facetten belichtte van de 
Wet op de Crematie, de Zondagswet, de 
sociale wetgeving, de P.B.O,. de wettelij
ke ouderdomsvoorziening, . de woning-_ 
bouw, het openbaar onderwijs en de 
landbouwpolitiek. 

Na de pauze besprak ir. A. Voet uit 
Groningen, onder de titel "Kleine baas 

· en grote knecht", de machtspositie van 
de Staat op economisch terrein. Spreker 
ging daarbij uitvoerig in op de diverse 
problemen en voorschriften, welke de 
vooruitgang van de individu belemme
ren. 

Nadat tenslotte nog enkele vragen wa
ren beantwoord, sloot de voorzitter de 
vergadering met een opwekkend woord 
voor de komende verkiezingen. 
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Wethouder Dettmeiier 
sprak te Riiswiik (Z.H.) 

Op dinsdagavond, 24 april, hield de af
deling Rijswijk (Z.H.) in een der zalen 
van het hotel Leeuwendaal een openbare 
bijeenkomst, alwaar wer~ gesproken door 
de Algemeen Secretaris van de V.V.D., 
de heer D. W. Dettmeijer. 

Het onderwerp was aangekondigd on
der de naam van "Recht voor allen" en 
de spreker maakte aan de hand van vele 
voorbeèlden duidelijk, dat aan dit "recht 
~or allen" ook in de huidige tijd nog w~l 
het een en ander ontbreekt. Men denke 
aan de politiek in de radio, die door de 
ene partij wel, doch door de andere niet 
kan worden gevoerd wegens het niet of 
onvoldoende toekennen va.n zendtijd. De 
huidige loon- en prijzenpolitiek benadeelt 
verschillende groepen van medeburgers, 
die toch ook recht kunnen doen gelden 
op eenzelfde behandeling als zij, die er 
wel van profiteren. 

De tekortkomingen van het Overheids
beleid op het gebied van de woningbouw 
en de daardoor ontstane woningnood 
hebben tot gevolg, dat vooral de jonge
ren, die willen gaan trouwen, geen wo
ning krijgen of daarop• veel te lang moe
ten wachten. 

De V. V.D. stelt zich op· het standpunt, 
dat in veel ruimere mate dan thans· het 
geval is, aan meer mensen meer recht 

Voorts toonde spreker aan, dat en 
waarom het gemotiveerd is om aan te 
nemen, dat de opgaande lijn van de V.V. 
D. ook bij de aanstaande verkiezingen 
zal worden voortgezet. 

Na de pauze werd het filmpje vertoond, 
dat was samengesteld uit de door ver
schillende amateurs gemaakte films van 
de grote "propaganda-dag op 17 septem
ber 1955. 

Algemeen Secretaris sprak te 
Gouda~ Amersfoort 

De Algemeen Secretaris van onze 
Partij de heer D. W. Dettmeijer, heeft 
de afgelopen weken het woord ge,roerd 
op een druk bezochte bijeenkomst van 
de afdeling Gouda in de grote zaal van 
Kunstmin aldaar, voorafgaande aan een 
voorstelling van het politieke cabaret; 
op een openbare vergadering van dè af
deling Amersfoort in de vergaderzaal 
Van Ouds Het Tramstation en in de 
vergaderzaal van hotel Leeuwendaai te 
Rijswijk. 

Op deze vergaderingen belichtte hij 
versohiliende facetten van het beginscl
programma van onze Partij en besprak 
hij tevens verschillende actuele politie
ke vraagstukken. 

Op vrijdag 3 mei werd door de afde
ling Norg een algemene forumavond ge
houden In Café Popken. 

Als forumleden traden op: mevrouw 
Buurma-Vredevoogd te Assen en de 
heren Bidding te Assen en Geertsema te 
Warffum. Laatstgenoemde fungeerde als 
voorzitter van het forum. 

De nieuwbenoemde voorzitter van de 
afdeliag, de heer R. Hofsteenge, kon 
bij de sluiting gewagen van een goed 
geslaagde avond, welke niet zal nalaten 
haar vruchten op 13 juni af te werpen. 

Zowel de opkomst als het verloop wa
ren zeer naar wens. 

Ons Centrale-lid Faber te Assen had 
een werkzaam aandeel in de organisa
tie. 

Ledenwinst voor 
De Bilt/Bilthoven· 

Op vrijdagavond 20 april hield mej. 
mr. J. Hefting, gemeenteraadslid te 
Utrecht en candidaat voor de Tweede 
Kamer, voor een goed bezette zaal 
een boeiende voordracht over onze ver
antwoordelijkheid ten opzichte van de 
verkiezingen. Zij duidde op geestige 
wijze op de cabaret-achtige zijde van 
de Politiek, want ná haar trad het Po
litieke Cabaret met Pola op dat veel 
succes oogstte. Vooral de bijzonder 
goede mimiek van Rob van Reyn viel 
in de smaak. 

Tot vreugde van het bestuur gaven 
zich enkele nieuwe leden op. 

Voor het Humanistisch Verbond: 
Eindhoven een teken aan de wand 

De voorzitter van het Humanistisch 
Verbond, dr. J. P. van Praag, hl)eft tij
des het 10e co1.gres van het H. V. op 21 
en 22 april een rede uitgesproken·, waar
aan wij het volgende ontlenen (men zie 
ook "Mens eri Wereld" van 28 april): 

"Het klimaat in Nederland is niet zo, 
dat het ons het gevoel kan geven, steeds 
gerespecteerd te worden in o;.zc over
tuigingen. Vandaar ook onze aarzeling 
bijvoorbeeld tegenover de nu alom aan 
de orde gestelde subsidiëring van ker
kebouw en kerkedienaren. Wij staan-niet 
op het standpunt van een staat, die zich 
niets aan het geestelij!k leven van zijn 
onderdanen gelegen laat liggen. Maar 
de daaruit voortvloei~nde bereidheid 
tot aanvaarding van subsidies als de 
zoëven genoemde, wordt geremu door 
de twijfel, of men ook het geestelijk 
leven der niet-godsdienstige Nederlan
ders op overeenkomstige wijze positief 
steunen wil. Alleen als men deze vraag 
ondubbelzinnig beantwoordt, zijn de hier 
bedoelde subsidies zonder discriminatie 
en dus zonder burgertwist mogelijk". 

Gelijk men ziet, stemt het standpunt 
van dr. Van Praag inzake gemeentelijke 
c.q. rij'kssubsidies voor kerkelijke doel
einden overeen met dat van prof. dr. G. 
van den Bergh, gelij>k. wij het in ons.
weekblad van 25 februari hebben weer
gegeven. Men mag nu wel aannemen, 
dat het Humanistisch Verbond als ge
heel in aanmerking wenst te ko1;11en 
voor overheidssubsidie op voet van ge
lijklheid met kerken en kerkelijke instel
lingen, gezien beide gezaghebbende uit
latingen. Trouwens, het Humanistisch 
Thuisfront ontvangt reeds subsidie van 
rij·k, provincies en gemeenten, gelijk in 
"Mens en Wereld" van 14 april met vol
doen-ing gemeld is. Doch anders staat 
de zaak in Breda, Tilbuvg en Oss, al
waar door de plaatselijke gemeentera
den afwijzend is beschikt op een ver
zoek van de humanistische vereniging 

·voor maatschappelijk werk "Humani
tas" om gemeentelijke subsidie. 

Ondanks de waarschuwende "Kriti
sche Kommentaar" in de N.R.C. van 22 
maart heeft ook de gemeenteraad van 
Eindhoven op 11 april besloten (met 24 
tegen 13 stemmen), aan "Humanitas" 

géén subsidie uit de gemeentekas te 
verstrekken. Een voorstel van mr. 
Cammelbeeck, het r:-k. lid van de P. v. 
d. A.-fractie, om de beslissing aan te 
houden totdat een nader beraad zou 
zijn gehouden, werd verworpen met 23 
tegen 14 stemmen (zie Hbld .. van 12 
april). 

In de Brabantse steden 's Hertogen
bosch en Bergen op Zoom,is wèJ gunstig 
beschikt op een indertijd ingedi·end ver
zoek tot gemeentelijke-subsidiëring van 
"Humanitas". De hoop, uitgesproken in 
de N.R.C. van 22 maart, dat Eindhoven 
"zich scharen zou in het gezelschap van 
de vroede vaderen van de hoofdstad der 
provincie en van Bergen op Zoom, die 
de geestelijke vrijheid in Brabant hoog
hielden", is derhalve niet in vervulling 
gegaan. Ondanks Philips bleek Eindho
ven geen lichtstad te zijn. 

* * * 
Aldus de huidige verwarde situatie. 

Het Humanistisch Thuisfront met zijn 
centra in Nunspeet ("De Leemberg" en 
De Ark"), Amersfoort ("In 't Alder
huis") en Havelte ("Het Hunehuis"), 
ontvangt overheidssubsidie, evenals 
"Humanitas" in _ 's He~togenbosch en 
Bergen op :loom, doch in Breda, Oss, 
Tilburg en Eindhoven is aan "Humani
tas" gemeentelijke subsidie geweigerd. 

Te Breda bleek (f:le N:R.ê. van 22 
maart), dat niet slechts de K.V.P.-ers 
tegen subsidie aan "Humanitas" gekant 
waren, maar ook de pro~. chr. gemeen
teraadsleden. Door een woordvoerder 
der prot. ·chr. groep werd gezegd, d3.t 
het overheidsgezag, van God komende, 
geen medewerking mag verlenen aan 
anti-godsdienstige beweging. Terecht 
merkte de·N.R.C. op, dat "Humanitas", 
evenals andere humanistische organis"'" 
ties, niet anti-godsdienstig, maar hu
manistisch is; en humanistisch is niet 
gods'dienstig, wat allerminst wil zeg
gen anti-godsdienstig - aldus de N.R.C. 

Wij kunnen dus vaststellen, dat bij de 
meest4E! K.V.P.- en prot. chr. gemeente
raadsleden in Nederland de overtuiging 
bestaat, dat kerken en ker'kelijke in
stellingen wèl en het Humanistisch Ver
bond en zijn nevenorganisaties - als 
zijnde ongodsdi,nstige organisaties -
niet 'voor gemeentelijke subsidie in aun
merking komen. 

Hiertegenover staat, dat- de meeste 
linkse gemeenteraadsleden inzake sub
sidieverlening geen principieel onder-

scheid willen maken tussen kerkelijke 
~n ongodsdienstige organisaties. 

Gezien deze situatie is het voor de 
door minister Beel geïnstalleerde com
missie-Sassen geén . eenvoudige zaak, 
richtlijnen op te stellen voor subsidi
ering van kerkenbouw etc. door over
heidsinstànties. Stel, dat de commissie
Sassen het gewenst acht, bij eventuele 
overheidssubsidies geen principieel on
derscheid te maken tussen kerkelijke en 
buitenkerkelijke organisaties, die voor 
subsidie in aanmering wensen te komen, 
valt het dan te verwachten, dP.t in 
plaatsen als Eindhoven en Breda de ne
gatieve koers t.a.v. "Humanitas'' ge
wijzigd zal worden?*) 

Wij voor ons geloven, ctat slëchts één 
bevredigende oplossing van het vraag
stuk mogelijk is, n.l. deze: de Overheid 
onthoude zich te enen male van sub
sidie aan kerkelijke en buitenkerkelijke 
lichamen. Wij betreuren het, dat het 
Humanistisch Verbond van mee~ af dit 
standpunt niet gedeeld heeft. Thans is 
het voor het Humanistisch Verbond 
moeilijk, terug te keren op de dwalin
gen zijns weegs. Toch hopen wij, dat in· 
het Humanistisch Verbond stemmen 
zullen opgaan, die, met ons uitgaande 
van het beginsel van scheid'ng tussen 
Kerk en S-taat, zullen pleiten voor het 
afzien van overheidllsubsidies en de 
aim~ragen hiertoe. 

Het bestuur van het· Humanistisch 
Thuisfront schreef in "Mens en Wereld" 
van 14 april: "Het bestuur spreekt nog 
eena't8Is zijn mening uit, d·at vóor ver
dere groei van zijn arbeid de steun en 
toewijding van alle humanistisch voe
lende Nederlanders nodig is". Wij zou
den hieraan toe willen voegen: Wan
neer men dit inziet, moet men niet te
gelij·kertijd bij overlheidsinstanties om 
subsidie aankloppen. De steun en toe
wijding van alle humanistisch voelende 
Nederlanders moet genoegzaam zijn. 

Beilen. P. D. VAN ROY.mN. 
'-

*) Wij verwachten, dat de oommtssle• 
Sassen dit hele probleem zal trachten te 
omzeilen. 

·Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der VolkspartU 
voor VrUheld ea Demo~nUe 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Koni!l
ginnegracht 61, 's-Gravenhá
ge (telefoon 111 '168). 
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Politiek Opinie Onderzoek 
Verkiezingsprij~vraag met 

JO T.V.- toestellen als beloning 
Hoeveel\ stemmen zal 
volgens u de V.V.D. behalen 
bij de Tweede Kamerver
kiezing van 13 juni a.s.? 

Wat moet u doen? 

1 Lees de 16 V.V.D. programma-punten. Maak dan 
5 hokjes zwart en wel de, 5 hokjes die staan vóór de 
5 punten ~elke u het belangrijkst vindt. 

2 Vul hieronder in de advertentie in, hoeveel stemmen 
\1 denkt, dat de V.V.D. behaalt bij de 2e Kamer 
Verkiezing van 13 juni a.s. 

Wie wlnn- de televisietoedellen 
(of de dienovereenkomstige geldprijz:en)t 
Alle deelnemen(sters) tezaTIIMI bepalen de uitslag v
het "Opinie-Onderzoek". Want de 5 punten die de 
meeste stemmen behalen, zijn beslissend voor deze uit
slag. Wie in zijn "Opinie-Onderzoekstembiljet" deze 5 
punten heeft ingevuld, komt in aanmerking vOOI" 
een prijs. Winnaan worden iij, die naast deze 5 punten. 
ook het aantal stemmen, dat de V. V.D. zal behalen 
bij de 2e Kamer Verkiezing van 1956, juist hebben 
geschat of zo dicht mogelijk hebben benaderd. 

Welke vindt u de 5 be
langrijkste punten van 
de onderstaande 16 V. V.D. 
pr~gramma-punten, die hier 

in willekeurige volgorde zijn 
afgedrukt? 

3 Vermeld op de daarvoor bestemde plaats uw naam 
en volledig adres (s.v.p. duidelijk in blokletters 
invullen). 

4 Knip daarna deze advertentie uit en stuur haar 
in een gefrankeerde· enveloppe naar de prijsvraag
commissie Politiek .Opinie Onderzoek, Postbus 530, 
Den Haag (geen andere correspondentie insluiten). 

Vorm zelf uw oordeel I 
Raadpleeg daaz:om. alle V.V.D. b~ures, advertenties 
etc. Neem kenDil van de redevoenngen enz. Tracht dan 
uw 5 puntell te Wndea. 

Zestien punten rdt het Verkiezingsprogram van de V. V.D. 

c 
c 
D 

c 

Eerbiediging van het beginsel der geestelijke vrijheid en van .de overtuiging vaa 
democratische minderheden. · 
Méér woningen door méér vrijheid en méér ruimte voor particulier initiatiet 
V oor elk kind passend onderwijs; ruime beschikbaarstelling van beurzea.. Meer 
moderne schol.en. 
Bevordering van de individuele bezitsvorming en van onafhankelijkheid door zelf 
sparen met belastingaftrek. Deze zijn voor de arbeider de beste sociale voorziening. 

C B,eyordering van een gezonde ontwikkeling in het sociaal-economisch leven. Geea 
opdringing van half-ambtelijke orgànisaties. 
Boer en landarbeider hebben recht op een deel van het nationaal inkomen, even
redig aan hun grote betekenis voor de Nederlandse gemeenschap. 

[] De aftrek v~ de oudedagsvoorzi~ning van pensioenen moet weer uit de wet. 
C · Een nationaáigericht ràdio- en televisiebeleid rrièt meer nadruk op gemeenschap-

. pelijk verzorgÇ.e programma's ... ' . · 
C ·· Erkenning 'vaq de betekenis van de groep der kantoorbedienden, technici, bazea 

eQ. ond,erwijzers voor de mäàtschappij. Zij en onze ambtenaren moeten die bete
.kehis ook in ~un salaris ·erkend zien~ Beschermit).g, vooral om hunnentwille, van 
het comuri:tentenbelang.· 

c 
c 
c 
a 
c 

Gelijke rechten voor man en vro\lw, zowel in het huwelijk als in het economisch 
leven. 
Herziening van de begrafeniswetgeving, zodanig, dat crematie en teraardebestelling 
wettelijk geheel gelijkgesteld worden. , . 
Krachtig streven naar de eenheid van Europa met een open oog voor hetgeea 
werkelijk bereikbaar is. 

VD 
Praktische oplossing van het. ziekenfondsvraagstuk voor de vrijwillig verzekerdea. 
Recht voor en steun aan de gerepatrieerden uit lndonesie. Het zija. wlwaardigc 
Nederlanders, die veel voor ons land hebben gedaan. De positie der Ambooezea 
moet geregeld worden als een ereschuld. • NAAM: -···-------·---···-----,·······-·-.,, ................... . c Vereenvoudiging van het belastingstelsel met sterke mindering van het venebil ia 
belastingdruk tussen gehuwden en ongehuwden. In het bijzonder in het belang vaa 
handeldrijvende middenstand en ambachtslieden opene het belastingstelsel de 
mogelijkheid tot het belastingvrij vormen van reserves voor slechte jarea. 

c Vrijere loonvorming met grotere waardering voor extra prestaties. 

De V.V.D. verkreeg Sij de: 
2e Kamer Verkiezing in 1946 
2e Kamer Verkiezing in 1948 
2e Kamer Verkiezing in 1952 
2e Kamer Verkiezing in 1956 · 

Recht voor Allen 

Stemt 
P.J. OUD 

305.287 stemmen 
391.908 stemmen 
471.040 stemmen 
• . . • • • stemmen 

STRAAT:-................ , ................ -... ·······-········· 

Pl.AA TS: ·-·-········-···.~·· ........ -........................... . 

.__._ V.W.. 7 Jaal 1156 (P....,_ 
S3l, Dea ~). Au.. wat - .... 

claáuD bin•enk-*,lswan~ 
tdtpalotea. De tda.lag wordt -
spoecl1g moplijk bekend geaaaakt. 
0.. rl6~ ,.Opitài-Oflfierzoek"-prijsrwWJt "
NIET lllllrMc ,_".,1/JMdMnl . 



VRIJBEID EN DEMOORATIE 

Nieuwe gloed voor Uw goed 

-sTOMEN .. 

€€n OUÖ€ naam VOOR {j0€Ö€ WIJn 

<!> !;N?.N~E~ A~N~ 18'! . ~.2.~(;~ 

van zee-en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSÉRDAM 

C. van der Giessen & Zonen·s 

., Scheepswltrven N.V -I 

Krimpen aan den IJssel 

H. P. Gelderman & Zonen N. V. 
OLDENZ.A.RL 

fabrikanten TaD 

,, ruwe-. geverfde-. gebleekte- en bedrukte-
t k:ato.enen-.. rayon- en rayonvezel manufacturen 

Werft leden voor de V. V.D. ! 

N.V. 
W. A. HOEK's 

IIACIIINL &:r. ZUUKSTOFFABIUD 

Booldk&Dtoer. • IIMialaelabrlell ............. 
Elompr-on YOOY allo ra- • tedoraa dnak 

............. - •• ·tlerehlblt ·- ................ -
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Amsterdam-Noord 

WASSEN VERVEN 

JAN·SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder volle garantie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, RoHerdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

BLOM 
VOOR 

BANDEN 
voor Auto, motor. 

tractor en Industrie. 

Grote ~euze In wille zijvlak· 

TUBELESS-NYLON 
en super rayon banden van de 
beste E11ropeso H A.orlo 
banso morkon. 5,...a. ..,. 
peraten ·- hot mon1erot1 ...... 1lllloloss Nndon. . __ .... , ... ....._ 
lmp.: M.V. JAC. BLOM N. V. R IJ N ST A AL 

•lh J. W. OONK & Co 
ARNHEM TR. 2-49-41 

De Nederlanme motor 

met een wereldreputatieJ 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 
Appingedam 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder p~~ehilct 

voor •port- én tuiRkkding 

BETONPAA-L 
FUNDERINGEN 
.,SYSTEEM DE WAAL" 

···----
~~i~~t~~§~~~::~;;::.~;; 

Ruim fO jaar ervaring • 18, 111, 20, 
25, 30, 35, .0, 110, 88, 70, 80 tou. 

v- venterldnc eD Dleuwbouw 

Ook IN fabrieken • kerken -
scholen huiaen 
Door het gehele land. 

DE W AAL'8 INDUSTRIE N.V., 

A'dam, TeL lliiH, Ge& Vettentr. A 
B'DAM. Tel. 1&311, Tburledewec 6 

• 



,. \laak tle · Jl.· V. 'D. sterk''!! .. 

N.V. KA TOENSPINNERIJ BAtJISt-IOEVE 
ÈNSCHEDI 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K. B. • • • • de beste ! 

Supert·osf'aat liLTRA SIJP.:R 

Men.meststof'fen A.S.F. KORK~LS 

Technisch .fosforzuur 
Kiezelfluornatrium 

Trinatriumfosfaat 
Ammoniumfosfaten 

'T ft.\ TROS SUPERFOSF AATFABRii.:Ki:N N. V. 
UTRECHT, MALIEBAAN 81 

'• 

, WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDPrM 

Scheepsbouw· 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W.F.-iofors geschut 
Geschutrevisie

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

NORMAAL EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 
fOOlJIA~ 

VHRSEDUKC271a HEnDRIK IDO AMBACHT TELDORDRECHT I KISSOl 6475ea 91t75 
"a fiwur Dordrecht 1108501 4792 en 9792 - Amsterdam ( K 20) 51376 

N~V. BOELE'S 
Scheepswerven eó Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 
• 

• 
REPARA TIE EN NIEUWBOUW 

• 
fELlilFOON 11888 ROTTERDAM TI!::I.EGR. BOEI.E-BOI.NM 

De V el opA· kle111 

........ ~teelt het Meteoor 1'1fwlelt!tol. • 

......_ MOOeltlkhedon voor hot doelmetto ... ordelljl< p~r ... 

- ......... VolopA Idemmen ol1et1 o• ... onderhoud ... 

lovendion vonn ... lltJ ...... ltelommerlng - hot vork••· 

DE METEOOR-

Verkoop v-dit pr.,<fuot ........ ...., 
vla het Rotterdar• '"'-
van N V- Do Meh>ooo 
Schleàomsedijk 6-, A. 
ToLK 1800·Z2799 



VliJHElD IN 
DEMOCIATIE 

Zaterdag 19 met 1956- Mo. 400 

Onze 
Verkiezings-prijsvraag 

<Zie· pag. 7) 

' 

WEEKBLAD VAN Df VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIB 

HET LIBERALISME EN DE ANTI-REVOLUTIONAIREN 
* * "In de laatste jaren is de liberale partij * in ons land zonder twijfel weer aan-

merkelijk beter ter been gekomen en ik kan dat 
waarderen, omdat ik van mening ben, dat het libe
ralisme een essentiële factor in ons volksleven vormt 
en ·in beide Kamers zeer bekwame vertegenwoordi
gers vindt." 

Deze woorden sprak de nestor van de Eerste Ka
mer, de anti-rev. afgevaardigde prof. mr. A. Anema, 
op 24 april bij het Grondwetsdebat in deze Kamer. 

Zij vormden weliswaar een aanloop om te komen 
tot de mededeling, dat hij het betreuren zou als 
"daarmede tevens de oude negatieve idee van de 
vrijheid herleefde" (men zie daarvoor ~erder "Flit
sen van het Binnenhof 11" in dit nummer), maar zijn 
erkenning was er niet minder waardevol door. 

Er zit bovendien een element van moed in, enkele 
weken vóór de verkiezingen openlijk te verklaren, 
dat men de opvallende herleving van een politieke 
tegenstander (in dit geval: de V.V.D., als liberale 
partij) kan waarderen, omdat mep. het beginsel van 
die tegenstander een ·der essentiële 'factoren in ons 
volksleven acht en daarbij nog te erkennen, dat dit 
beginsel door zeer bekwame vertegenwoordigers in 
beide Kamers wordt verdedigd. 

Wij brengen de nestor van onze Senaat gaarne 
hulde voor deze royale verklaring, welke in nog 
weldadiger licht komt te staan tegenover de dezer 
dagen in "Nederlandse Gedachten", het officiële 
weekblad van de A.R. partij, gedane uitva~. 

Daar kan men namelijk lezen, dat de redactie niet 
gelooft, dat "de liberalen de verkiezingsdag met veel 
moed tegemoet gaan". 

De redactie zegt van ons, V.V.D.-ers: "Zij laten 
weinig van zich horen. En behalve hèt verouderde, 
onverdraagzame vrijheidsbeginsel (zelfs processies 
moeten worden toegelaten!) hebben zij de Neder
landse kiezer niets te bieden. Het is duidelijk, dat de 
liberale gedachte anno 1956 niet bijzonder impone
rend is. Zij is even onvruchtbaar als de liberale op
positie gedurende de afgelopen parlementaire. 
periode." 

* * * 

Het zijn maar een paar zinnen, waarin d.e re
dactie van "Nederlandse Gedachten" zich al

dus uitspreekt, doch de schrijver komt de - twijfel
achtige- eer toe, in deze enkele zinnen bijna even
veel onjuistheden als woorden te hebben geprodu
ceerd. 

Daar is in de eerste plaats de opvallende tegen
stelling met de zoëven aangehaalde erkenning van 
prof. Anema. Het is voor de redactie van "Neder
landse Gedachten" bepaald pijnlijk, dat zij, kennelijk 
de Handelingen van de Kamers onvoldoende raad
plegend, deze verklaring van een harer voormannen 
niet kende. 

GIRO 67880 lil 
Dit is een bekend gironummer in onse Partij. 
Het staat ten name van de secretaris van de V.V.D. 

Den Haag en U sult het ons zeker niet euvel duiden, 
dat wij juist nu, in dese verkiezingstijd, dit toch 
reeds so bekende gironummer nog eens extra onder 
Uw aandacht brengen. 

Wij behoeven U zeker niet te zeggen waar het in 
·de komende weken om gaat. Amper vier weken schei
den ons nog van de 13e juni. In die korte spanne 
tijds zal de V. V.D. trachten met alle beschikbare mid
delen een goede verkiezingscampagne te voeren. 

Stelt U ons financieel in staat dese verkiezings-
strijd sa intensief mogelijlt te maken. 

U kunt te allen tijde rekenen op de V. V.D. r r 
Hu ..,kent de V. V.D. op U. 
Sto~ U bijdrage op giro 67880. 

Nu zit zij met de wel wat dwaze tegenstelling, dat, 
terwijl een van haar meest gerespecteerde voorman
nen getuigt van zijn waardering voor de herleving 
van de liberale partij in de afgelopen jaren, van de 
"essentiële factor in ons volksleven", die deze partij 
vormt en van de "zeer bekwame vertegenwoordigers, 
welke zij in beide Kamers heeft", zijzelf, als redaètie 
van het officiële orgaan van de A.R. partij, gewaágt 
van: de kiezers niets te bieden hebben, weinig impo
sante gedachten en onvruchtbare oppositie. 

We willen het héél kalm en héél eenvoudig zeg
gen, om de redactie van een orgaan, waarvoor we 
tóch wel enige sympathie hebben, niet al te zeer te 
kijk te stellen: hier klopt iets niet. En de oorzaak 
daarvan ligt, naar onze overtuig~ng, niet bij prof. 
Anema, maar bij het redactielid van het anti-rev. 
orgaan, dat deze zinsneden neerschreef. 

* * * 

En nu dan stuk voor stuk de onjuistheden in 
deze enkele zinnen. De beweringen komen, 

puntsgewijs, hier op neer: 1. De liberalen gaan de 
verkiezingen zonder veel optimisme tegemoet; 2. ze 
laten weinig van zich horen; 3. ze hebben de Neder
landse kiezers niets te bieden; 4. de liberale gedachte 
anno 1956 is niet bijster imponerend; 5. de liberale 
oppositie was in de afgelopen vierjarige periode 
onvruchtbaar. 

Ons antwoord luidt: 
Ad 1. De anti-rev. redactie kon dat beter weten. 

Er is alom in onze "kring een .voor ieder waarneem
baar gezond optimisme, gebaseerd o.a. op het alge
mene gevoel in den lande - ook ver buiten de 
eigenlijke liberale kring - dat de kansen voor de 
V.V.D. gunstig staan en dat zij haar geleidelijke 
groei ook ditmaal zal blijken voort te zetten. 

Op de kort geleden gehouden A.R. Deputatenvèr
gadering te Utrecht deed prof. Zijlstra, de nieuwe 
lijstaanvoerder van de A.R., eèn uitspraak, welke niet 
heeft nagelaten, enig opzien te báren, n.l. dat met 
dr. Schouten "een generatie was heengegaan". 

"Het Vade-rland" veronderstelde in ee~ aan deze 
uitspraak gewijd hoofdartikel, dat de reden wel zou 
moeten worden gezocht in de grote ongerustheid, 
welke in de A.R. partij heerst over haar sinds vele 
jaren achteruitlopend stemmental. En inderdaad is 
deze achteruitgang een zeer opvallend verschijnsel. 

Kwam het A.R. zeteltal in de Tweede Kamer in 
19.33 van 12 op 14 en in 193 7 van 14 op 17, bij de 
eerste na-oorlogse verkiezing, die van 1946, kwam 
zij op 13 zetels; in 1948 slaagde zij er niet in, dat 
aantal op te voeren en in 1952 liep zij terug tot 12 

. zetels. 
We zien geen reden, ons daarover bijzonder te 

verheugen. We hopen en vertrouwen op een nieuwe 
vooruitgang voor de V.V.D., maar we hebben, on
danks grote principiële verschillen met de anti
revolutionairen op het geestelijke terrein, toch geen 
behoefte, onze eigen vooruitgang nu speciaal te zien 
gepaard gaan met nieuwe achteruitgang voor de anti
revolutionairen. 

* * * 

Ad 2. Er zijn nu eenmaal mensen, die niet horen 
w i 11 en, al zou men ze ook in de oren 

t ó eter en. De prachtig geslaagde V.V.D.-dag, het 
congres over de vrije-tijds~esteding, de midden
standsfora door het gehele land, de zegetocht van 
het verkiezingscabaret, de spreekbeurtea in alle 
delen van het land, waarvan men wekelijks in ons 
blad de lijsten kan aantreffen - het is alles een 
overtuigend bewijs van de activiteiten, welke een 
springlevende V.V.D. bij voortduring vertoont. 

Als dat aan onze A.R. collega's v"an "Nederlandse 
Gedachten" allemaal ongemerkt voorbijgaat, dan 
lijn ze ûende. blind en horende doof. 

. 
Ad 3. Wat we de kiezers te bieden hebben, kan 

men vinden in ons beginselprogram, in het verkie
zingsmanifest en in het juist de vorige week te dezer 
plaatse gepubliceerde urgentieprogram. 

Dàt men het in anti-rev. kring met bepaalde pun
ten in deze programs niet eens is, kunnen wè vol· 
komen begrijpen, maar rechtvaardigt dit de conclu
sie, dat we de kiezers ,niets te bieden" zouden heb. 
ben? Het is al te gezocht en ai te dwaas! 

Even dwaas is het, te spreken van een "verouderd, 
onverdraagzaam vrijheidsbeginsel" en als teken van 
die "onverdraagzaamheid" dan de door de heer Oud 
besproken processie-vrijheid aan te voeren. 

Zoals ook de heer Oud heeft vastgesteld, is de 
kwestie van de processievrijheid niet urgent, omdat 
het o~denkqaar is, dat de heterogeen samengestelde 
Kabinetten, zoals we die tegenwoor<Jig kennen, met 
een voorstel in deze richting zouden komen. 

Maar wanneer vele liberalen m e t prof. Oud zeg
gen: op grond van ons beginsel van de geestelijke 
vrijheid zouden we persoonlijk bereid zijn, binnen de 
perken van de openbare orde de rooms-katholieke!\ 
processie-vrijheid toe te staan - is dat dan onver
draagzaam? 

* * * 

Ad 4. Dat de anti-rev. redactie van "Nederland
se Gedachten" niet geïmponeerd is door wat 

zij dan noemt "de liberale gedachte anno 1956", zul
len we gelaten aanvaarden. En we kunnen dat des · 
te gelatener doen, wijf de 'cijfers van onze regel
matige groei aantonen, dat velen _daar anders over 
denken. 

Het liberalisme in 'zijn moderne vorm, zoals dat 
vooral door prof. Oud in zijn jaarredevoeringen z<t 
glashelder is getekend en waarvan men de weer
slag vindt in onze programs, blijkt óók en in het 
bijzonder bij de jongeren meer aan te slaan dan velen 
onzer tegenstanders lief is. 

Ad 5. Men kan het soms bijna moe worden, al· 
tijd weer dezelfde beweringen te moeten weerleg
gen. Vooral over dat begrip "liberale oppositie" en 
over dat z.g. "onvruchtbare" daarvan duiken altijd 
weer dezelfde onjuiste voorstellingen op. 

Mogen we de anti-rev. redactie nu eens ver· 
wijzen naar het artikel: "Het ja en neen in de ac· 
tuele liberale politiek", dat we op 24 maart te dezer 
plaatse schreven naar aanleiding van bepaalde uit
latingen van mr. Burger, de fractievoorzitter van de 
P.v.d.A.? 

Wij hebben daar nogmaals uiteengezet, dat wij, 
zoals· de feiten bevestigen, onder i e d e r Kabinet, 
hoe dan ook ·samengesteld, steunen hetgeen we 
krachtens ons beginsel of ons praktische inzicht in 
een concrete situatie kunnen goedkeuren en dat we · 
bestrijden hetgeen we menen te moeten afkeuren. 

Maar we hebben daar óók uiteengezet, dat "neen'' • 
wel negatief klinkt, maar toch van grote p o s i t i e
v e betekenis kan zijn. 

Die positieve betekenis had ons ,neen" bij de 
Crematiewet en had ook ons "neen" tegenover be
paalde passages van het mandement der bisschoppen. 
Want in beide gevallen betékende dat "neen" een 
"ja" tegenover de geestelijke vrijheid! 

V. V .0.-RADIO-UITZENDING 
OP 25 MEI A.S. 

Vrijdag 25 mei a.s. des avonds van 19.15 uur tot 
19.30 uur zal over de sender Hilversum 11, 298 m. 
een vraaggesprek worden uitgezonden tussen ons 
Tweede Kamerlid mevrouw J. M. Stoffels--van-Haaf
ten en de heer L. van Vlaardingen, organisator
propagandist der Partij. 

• 



VRIJBEID EN Dl!lMOCBATR 

Flitsen van Het Binnenhof (I) klachtrecht eveneens van Nederlandse 
zijde te doen aanvaarden. 

Vervolg Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer· De verhouding 
tot Indonesië - De dood -van de heer Jungschläger • Hulde voor 
mevrouw Bouman - De eenziidige verbreking van de R.T.C.-over
eenkomsten - Minister Beyen bekeerd voor het individuele klacht· 
recht - Punt van overweging voor het nieuwe Kabinet. 

Minister Beyen wees dit toen voorlo
pig af, gesteund o.a. door de K.V.P.~ 
fractie in de Tweede Kamer. 

De heer Wendelaar kwam daar ook 
bij deze gelegenheid weer oP terug en 
noemde, anders dan de a.r. prof. Ane
ma, het individuele klachtrecht de on
misbare sluitsteen van de conventie. En 
de heer Wendelaar lakte het min of 
meer uit, dat ook prof. Beaufort (K.V. 
P.) die, in tegenstelling tot zijn geest
verwanten in de Tweede Kamer, we 1 
steeds voor dat recllt geporteerd is ge
weest, daarover ook nog iets l!'JOU zeg
gen. 

B eliebtten wij de vorige week het
geen mr. Wendelaar bij de be

handeling van de begroting van Buiten
landse Zaken in de Eerste Kamer heeft 
gezegd over de verhouding Oost-West, 
thans willen we enige aandacht wijden 
aan hetgeen hij over een ander belang
rijk onderwerp opmerkte: de verilou
ding tot Indonesië. 

In de eerste plaats betJ·eurde hij het, 
dat de Amerikaanse millister Dulles 
niet alleen een bezoek wa..'l gaan bren
gen aan Djakarta, maar daar zelfs was 
gaan getuigen van Amerika's vriend
lBChap en bovendien aanvullende gelde
lijke hulp beneve'ns personele assisten-
Üe had toegezegd. _ 

Maar wat erger was: bij bad dit ge
daan op 'n ogenblik, dat zijn bondgenoot 
in Den Haag grote moeilijkheden met 
Jndonesië had en zonder enige wenk aan 
J;)jakarta te gt.ven inzake Nieuw-Gui
nea of ook maar iets te proberen ten 
gunste van Jur.gschläger. 

En dit laatste zou hij, naar de heer 
Wendelaar opmerkte. hebben kunnen 
doen zonder zelfs maar de sc·hijn op 
zich te laden, aan Neder!andse kant te 
gaan staan. Hij ba dat n.l. kUnn~~ 
doen uit trouw aan algemeen menseliJ
ke opvattingen omtrent de fundamen
tele rechten van de mens, die de Ame
rikanen altijd zozeer ter harte zijn ge
gaan. 

De Regering had bij de schriftelijke 
begratingsvoorbereiding geschreven, dat 
zij zich voor een nieuwe situatie gesteld 
zag ten gevolge van de (uitslag der) 
Indonesische verkiezingen. De heer 
Wendelaar '!'lilde daaraan toevoegen: en 
tengevolge van de jongste gebeurtenis
sen in Indonesië. 

Daar was vooreerst de doOd van de 
heer Jungschläger. Hij betuigde zijn 
deelneming aan diens famili~, voor wie 
het een kleine troost mocht zijn, dat zo 
talloos velen in den lande met hun sym
pathie aan haar zijde staan. Zij is wel 
z-Waar beproefd, omdat zij nog beter 
dan wie ook weet, dat Jungschläger on
l!lchuldig was. 

Voorts stelde onze woordvoerder er 
prijs op, ook zijn hulde aan mevrouw 
Fouman te betuigen; dat is - zo zei 
hij - een Nederlandse van het aller
beste soort: moedig en standvästig, ge
dragen door een zuiver gevoel voor wat 
recht en behrJorlijk is. 

De heer Wendelaar erlwnde de waar
cle van hetgeen minister Luns had ge
daan om het buitenland te interesseren 
voor hetgeen met Jungschläger en de 
verdere gevangenen was gebeurd. Door 
het boekje "Administradon of justice 
·in Indonesia", uitgegeven in juni 1955 
en door verscheidene andere stappen, 
heeft hij getracht het wereldgeweten 
wal{ker te schudden. En dat was blij
kens talrijke persstemmen uit het bui
tenJ.and :1iet zonder uttwerking ge
bleven. 

Maar van verschillende zijden is toch 
de vraag gesteld - zelf~ in de ,,Neue 
Zürichcr Zeitung" - waarom de Rege
ring in dezen niet krachtiger is opge
treden. Reeds bij het afdelingsonderzoek 
was van on~ zijde trouwens gevraagd, 
waarom èe Regering de vrijlating der 
gevangenen niet als eis voor het aan
vangen der conferentie had gesteld. 

~ * * 

V ervolgens herinnerde de heer Wen-
delaar .eraan, dat de Indonesische 

officier van Justitie, Sunar5o, had me
degedeeld, dat er over zijn onderzoek 
·een brochure zou versc-hijnen. Dit doet 
toch weer duidelijk zien, dat hier niet 
.alleen een justitieel proces is gevoerd, 
maar dat hier politieke bijbedoelingen 
aan het werk zijn geweest. · 

Verder was er een radio-uitzending 
geweest van het Indonesische M!niste
rie van Voorlichting, waarin werd ge:. 
zegd, dat "de Nederlandse Regering 
een lastercampagne inzette". Wat denkt 
de Nederlandse Ree-ering daartegen te 
doen? 

~ulke officiële mededelingen, zo zei 
de heer Wendelaar terecht, gaan toch 
over de schreef en zij irriteren, omdat 
onze Regering en wij allen weten, dat· 
wij niet lasteren, maar dat we voor een 
rechtvaardig':! zaak strijden en dat juist 
daarom zwijgen onmogelijk is. De heer 
Wendelaar wilde, dat men in Indonesië 
het voortreffelijke artBrei zou lezen, dat 
daarover d-e avond tevoren (dat was 

MEVROlJW BOUMAN 
...... hulde ..... . 

30 april) onder de titel "Juiste hande
ling'' in het "Algemeen Handelsblad" 
(van de hand van de redacteur voor In
donesië van dat blad) was verschenen. 

En het andere nieuwe feit was dan de 
eenzijdige opzegging door Indonesië van 
de overeenkomsten der Rondetafelcon
ferentie met alles, wat daarbij behoort. 

Wat denkt de Regering tegen deze 
flagrante rechtsschennis te doen? Onze 

. gedachten gaan dan o.a. naar de Ver
enigde Naties of een van haar organen. 
Maar hoewel die organisatie als grond
slag heeft: "to establish conditions 
under which justice and respect for the 
obligations arising from treaties and 
other sourees of international 1aw can 
be maintained", trekt zij zich van een 
dergelijk geval tooh blijkbaar niets aan. 

Toch meende de heer Wendelaar, dat 
er (andere) mogelijkheden zijn om iets 
te doen. Het leek hem eob.ter niet goed, 
ze uit te spreken, omdat ze wellicht de 
houding, welke de Regering van plan is 
aan te nemen of reeds aangenomen 
heeft, zouden doorkruisen en te o·envver 
Indonesië is het verstandiger, een on
gebroken front te vormen. Maar wel 
was hij van mening, dat de Regering_ de 
Kamers in kennis hà.d moeten stellen 
van de mogelijkheden, welke zij ziet, en 
bovenal de geruststelling had moeten 
geven, d a t er iets gebetlrt. 

* * * 

T ot slot kunnen we nog melding ma-
ken van een verheugende ontwik

keling in de houding van minister Beyen 
tegenover het individuele klachtrecht in 
de Europese Conventie voor de Rechten 
van de Mens. Zoals men weet, heeft 
onze fractievoorzitter in de Tweede 
J":amer, prof. Oud, bij de behandeling 
van de goedkPuring van het ontwerp 
tot aanvaarding van deZe conventie -
tevergeefs - getracht, dat individuele 

Dat deed prof. Beaufort ook inder
daad en beiden mochten nu het genoe
gen smaken, van minister Beyen de 
openlijke verklaring los te krijgen: "lik 
wil wel als mijn persoonlijke mening te 
kennen geven, dat ik, over dit onder
werp nadenkende, tot de mening ben 
gekomen, dat het een Schönheitsfehler 
is, dat de Nederlandse Regering tot nu 
toe het klachtrecht niet heeft toege
staan." 

Intussen was minister Beyen van· me
ning, dat het standpunt van de Rege
ring "niet wei zal kunnen plaats heb
ben door ói.t Kabinet; het zal aan onze 
opvolgers gegeven zijn, de zaak opnieuw 
te bekijken en daarover een oordeel te 
vellen." A. 

Albert Schweitzer 
over soc:iale zorg 

In "Ie Protestant de Genève" (15 
april) troffen wij een beschouwing aan 
van Abert Scihweitzer over SOC>iale zorg. 
Wij citeren uit dit artikel het-volgende: 

"Een gift van f 50 an.n een behoeftige 
betekent geen offer. indien ge venna
gend zijt. De scham ~ · e gift van een ar
me weduwe heeft me er waarj}e dan de 
schenking van een rijke. Het tonen van 
vriendschappelijke belangstelling heeft 
meer waarde dan geld. Georganiseerde 
liefdadigheid is stellig nOOdzakelijk, 
maar haar lacunes moeten aangevuld 
worden doOr individuele hulp. 

Een liefdadigheidsorganisatie is een 
complex geheel; zij heeft, evenals een 
auto, behoefte aan een brede weg, maar 
zij kan niet langs paadjes rijden.· Die 
paadjes zijn voor hen, die met open 
ogen rondgaan en die vol mededogen 
zijn. Wij kunnen ons geweten niet laten 
zwijgen vanwege een organisatie of ter
wille van de overheid. 
'Ben ik mijns broeders hoeder? Ja 

zeker, dat ben ik. Ik kan mijn verant
woordelijkheid niet ontlopen dOOr te 
zeggen, dat de ovemeid het nodige doen 
zal. Het is de tra.gedie van deze tijd, dat 
veel mensen aldus redeneren In het ge
zinsleven komen de kinderen ertoe, te 
denken dat zij voor hun ouders niet be
hoeven te zorgen: de tehuizen voor 
ouden van dagen ontslaan de kinderen 
nie_t van hun verplichtingen. Wanneer 
men deze zorg afwijst, staat me,. schul
dig, omdat aldus het liefdesbeginsel 
wordt vernieUgd, dat de grondslag is 
van de menselijke beschaving. Tedere 
zorg jegens de zwakkeren is het hart 
des levens. Wij doen onze naasten ont
zaglijk kwaad, wanneer wij geen mede
dogen en meeleven aan de dag leggen ... 

P.D. V. R. 

DEZE BURGER 

• 

zit nu reeds te trappelen van ongeduld om het schooltje bij hem in de huurt 
binnen te gaan teneinde zich te kwijten van zijn plicht - en vooral: ten 
einde gebruik te maken van zijn recht - als staatsburger om zijn stem te 
gaan uitbrengen op het-is-nieuw-het-blijft-Oud. 

Het ongeduld des harten heeft hem reeds aardig te palcken. Nog maar 
een keer of twintig pyjaampje aan - pyaampje uit, smoeltje scheren en 
scheiding "trekken en de dag der dagen is aangebroken. 

Ga ik door de lange gang naar het gymnastieklokaal met de ringen op
getrokken en de heren achter de groene tafel om het eerste rondje van de 
Vijf rood te maken en de JOngens van de overkant te laten zien, dat het 
niet alleen maar Drees of Romroe geblazen is. 

Het is altijd een mooie dag . 
De dag tevoren laat ik altijd mijn haar knippen. Dat moet immers tàch 

eens in de vier jaar gebeuren en vèèr het slapen gaan in het bad. Niet 
dat dat niet best nog een jaar zou . kunnen wachten, maar ik wil er hele
maal geurig bijlopen als ik van mijn hoogste recht ga gebruik maken. V66r 
wat hoort wat en ik wiJ helemaal schoon en louter voor de stembus komen. 

Ik maak er altijd een daggie van. 
Een plecntige dag die in een leestdag ontaarden mag als wij er een 

zetel bij halen. 
Ik stel mij daar ditmaal vèèl van voor. 
Ik vind dat een mens, éénmaal in de vier jaar, wel eens een feestje mag 

hebben. 
In ieder geval heb ik de smaak al te pakken om het vooruitzicht dat de 

dertiende juni een mooie, belangrijke en feestelijke dag zal zijn en dat het 
schooltje bij mij in de buurt, zonder al die bloedjes van kindertjes en zelfs 
zonder de blonde onderwijzeres, die mij altijd zo opvallend trouwhartig inet 
haar blauwe ogen aankijkt, doch mèt de plechtige heren, de bus en de 
hokjes-met-gordijnen een soort liefdestempel zal zijn voor 

DEZE BURGER 
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Stemmen bij 
volmacht 

Bij de aans&a.a.nde Tweede Ka
merverkiezincen bestaat wederom 
de mogelijkheid tot stemmen bij 
volmaeht, indien men vermoede
lijk niet in staat zal zijn persoon
lijk aan de stemming deel te ne
men. Als gemachtigde kan slechts 
worden aangewezen de eehtgenoot 
of echtgenote, een der bloed- of 
aanverwanten in de eerste tot en 
met de derde graad, de echtgenoot 
van een schoonzuster of de echt
genote van een zwager, dan wel 
·een der huisgenoten van de vol
maell'igever. 

De gemaebügde moet op de dag 
der ca.ndidaatstelling· zijn opgeno
men in het Kiezersregister, waar
in de naam van de ven:oeker voor 
komt; en bevoegd zijn tot het deel
nemen aan dezeHde verldesinl'. 

Een kiezer mac niet meer dan 
één aanwijzing als gemachtigde 
aannemen, behoudens dat lati eea 
tweede aanwijzing mag aanvaar
den, indiea beide zijn geechled 
door perso.,en, die tot zijn huis
cenoten behoren . 

De verzoeken tot het atemrnen 
'bij volmacht kunnen worden in
gediencl uiterlijk op de veeriiende 
dag voor die der stemminc, dus 
uiterlijk op woensdag SO mei, ter 
secretarie van de gemeente, waar
in men In het Kiesersregister is 
opgenomen. 

Formulieren kunnea ter re
meeateseeretarie of bij het Alge
meen Secretariaat worden aaage
vraagd. 

STEMMEN IN EEN ANDERE 
GEMEENTE 

yoor ben, die bun vacantie bui
tea hWI woonplaats, maar ia Ne
derlaad deaken door te brencen, 
bestaat de mocelijkheid om in een 
andere cemeente te stemmen. 

Zij, die van ;deze mogelijk ge
bruik willen maken, moetea hier
vaa uiterlijk woensclq SO mei IN 
PERSOON ter secretarie van een 
willekeurige gemeente in Neder
land mededeling doen. 

Mevrouw Vcin der Torren 
benoemd tot ridder in de 

Orde van Oranie-Nassau 
Kort nadat onze dagbladen een groot 

aantal koninklijke onderscheidingen be
kend maakten, volgde er een afzonder
lij'ke publikatie, waarin bekend werd, 
dat onze partijgenote mevrouw F. T. 
van der Torren~Veendorp te Waddinx
veen is benoemd tot ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Mevrouw Van der Torren heeft voor 
de V.V.D. zitting in de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland en is voorts ge
meenteraadslid van Waddinxveen. 

Jarenlang was zij voorzitster van de 
groep Gouda van de Vrouwen in de 
V.V.D. 

Mevrouw Van der Torren is presiden
te der afdeling Zuid-Holland van de 
Nederlandse Bond van Plattelands
vrouwen. 

Vooral in deze laatste functie heeft 
zij zeer veel gedaan voor de vemeffing 
van de toestanden ten plattelande. 

Het is zeker met grote vreugde, dat 
wij van deze onderscheidbig van onze 
partijgenote melding ma.ken en wij weD
sen haar hiermede van harte geluk. 

Rectificatie verslag 
Congres 

Jhr. Quarles van Ufford te Breukelen 
schrijft ons het navolgende: 

De zinsnede "Jhr. W. H. D. Q. v. U. 
(Breukelen) steunde van harte het 
hoofdbestuursvoorstel", moet op een 
misverstand berusten. 

De enige \Voorden, die ik uitsprak, 
hadden betrekking op de gevolgen van 
de contributie-verhoging van ons week
blad. 

Naar aanleiding van het beroep van 
onze voorzitter om zich te beperken bij 
het voeren van het woord, heb ik mij 
mogelijk wat al tè summier uitgelaten, 
maar een ondersteuning van het Hoofd
bestuursvoorstel lag niet in rnön bedoe
ling, doch - wat belangrijker is - in 
mijn woorden. Integendeel! 



VRLJIIEID EN DEMOCRATIE 18 MEI 1958 - PAG. I 

P. v.d.A.-ministers in 
helicopter op 

verkiezings·pad 

AAN BOORD VAN DE "DREES" COPTER 

In "Het Parool" van 11 mei kon men onder 
bovenstaande kop het volgende bericht lezen: 

De Partij van de Arbeid zal voor haar ver
kiezingsactie gebruik maken van helikopters 
krachtens· een contract, dat op 27 april 1955 
(1956 ? - Red. V. en D.) met de Nederlandse 
Maatschappij Aero Ypenburg werd gesloten. 
165 Gemeenten hebben aan de Partij van de 
Arbeid vergunning gegeven tot landing op een 
in of vlak buiten de bebouwde kom gelegen 
terrein. -

Onder de sprekers, die door het vliegtuig 
zullen worden gehaald en gebracht, en die in 
de onderscheidene plaatsen het woord zullen 
'voeren, zijn minister Drees, minister Mansholt, 
minister Van de Kieft, de heren Vermeer, Bur
ger en andere leden van de Tweede Kamer. 

Sprekers van de Protestants 
Christelijke Werkgemeenschap 
en van de Katholieke Werkge
meenschap in de Partij van de 
Arbeid zullen eveneens m~e
v 1 ie gen (Wij spat. - Red. V. enD.). 

Niet alleen Uw stem! 
Natuurlijk! Wij zijn er van overtuigd, dat de 

V.V .D. op 13 juni a.s. uw stem zal krijgen. Gezien 
het vele en belangrijke werk, dat door onze Kamer
fracties in de afgelopen vl~ jaren is gedaan, is 
dit een vanzelfsprekend iets. 

Heel zeker weten wij ook, dat u met ons van 
mening bent, dat een vergroting van ons stemmen
tal en dus een grotere V.V.D.-fractie, een absolute 
eis is. Onze kansen ataan zeer gunstig. Voor- en 
tegenstander is daarvan overtuigd. 

Een zeer intensieve en zorgvuldig voorbereide 
verkiezingscampagne gaat binnenkort starten. Een 
verkiezingscampagne, die er op gericht zal zijn, 
stemmen te winnen voor de V.V.D. 

Uw stem behoeven wij niet meer te winnen. 
Daarvan zijn wij reeds verzekerd. Maar • • . ·wij 
hebben niet alleen uw stem nodtg. Wij behoeven 
dringend uw steun. En wel uw financiële steun. 

Wij weten heel zeker, dat wij op deze financiële 
steun van u net zo vast kunnen rekenen ais op 
uw s,tem, omdat u beseft, dat een goede verkie
zingscampagne slechts gevoerd kan worden, wan
neer daarvoor de nodige middelen beschikbaar 
zijn. 

En dan nog dit: Het moet .voor u toch zeer zeker 
een prettige gedachte zijn, wanneer u op U juni 
a.s. zult weten, dat de verkiezingsoverwinning, die 
de V.V.D. dan heeft behaald, niet alleen dank zij 
uw stem, maar mede dank zij uw steun tot stand 
is gebracht. 

AGENDA 
(Wijzigingen voorbehouden) 

Dinsdag 22 mei. Openbare vergadering 
. te Soest, Oranje Hotel. Spr.: mr. dr. 

C. Berkhouwer. 
Dinsdag 22 mei. Mevrouw Fortanier-De 

Wit spreekt te Amsterdam. 
Woensdag 23 mei. Prof. mr. Oud spreekt 

te Eindhoven. 
Woensdag 23 mei. Korthals spreekt' te 

Oegstgeest. 
Woensdag 2S mei. Mevrouw ·Stoffels

Van Haaften spreekt te Rotterdam. 
Woensdag 23 mei. Den Hartog spreekt te 

Zijpe. 
Woensdag 23 mei. Forum te Vollenhoven, 

zaal Seidel. 
Donderdag 24 mei. Openbare vergadering 

.te Giessen-Nieuwkerk 'in zaal De 
Baat. Spr.: mr. rtdder van Rappard. 

Donderdag 24 mei. Mr. H. van Riel 
spreekt te Winterswijk. 

Donderdag 24 mei. Drs. Korthals spreekt 
te Heerenveen. 

Donderdag 24 mei. Mevrouw Fortanier
De Wit en Van Leeuwen spreken in 
Den Haag. 

Donderdag 24 mei. Cornelissen spreekt 
te Alphen a/ d Rijn. 

Dortderdag 24 mei. Berkhouwer spreekt 
te De Wilp. 

Donderdag 24 mei. Mevrouw Doornbos
Oosting spreekt te Haren. 

Vrijdag 25 mei. Korthals spreekt te 
• Drachten. 

Vrijdag 25 mei. Mevrouw Fortanier-De 
Wit spreekt te Goes. 

Vrijdag !5 mei. Mevrouw Stoffels-Van 
Haaften spreekt te Hoorn. 

Vrijdag 25 mei. Ritmeester spreekt te 
Wassenaar, daarna optreden van het 
Middenstandsforum, 

Zaterdag 26 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
te Oostburg. 

Zaterdag 26 mei. Politiek Cabaret te 
Appingedam in zaal Kraaima. Spr.: 
drs. Korthals. 

Maandag 28 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
· te Haarlem. 
Maandag 28 mei. Korthals spreekt. te 

Breda. 
Maandag 28 mei. Verkiezingsrede Zege

ring Hadders te Almelo in Groenen
daal. 

Maandag 28 mei. Verkiezingsbijeenkomst 
te Emmeloord in 't Voorhuys. Spr.: 
mevrouw Fortanier-De Wit. 

Maandag 28 mei. Mr. Toxopeus spre~tkt 
te Bilthoven. 

Dinsdag 29 mei. Prof. mr. Oud spreekt te 
Utrecht. 

..Jinsdag 29 mei. Politiek Cabaret te Den 
· Haag. Spr.: mr. H. van Riel. 
Dinsdag 29 mei. Den Hartog spreekt te 

Groot-Ammers. 
Dinsdag 29 mei. Forum en rede Zegering 

Hadders te Hardenberg, zaal Leering., 
Woensdag 30 mei. Politiek Cabaret te 

Gorinchem. Spr.: mr. H. van Riel. 
Woensdag 30 mei. Drs. Korthals spreekt 

te Hengelo. 
Woensdag 30 mei. Openb. vergadering te 

Driebergen-Rijsenburg. Sprekers: G. 
Ritmeester en ir. H. J. van Raalte. 

Donderdag 31 mei. Korthals spreekt te 
Voorburg. 

Donderdag 31 mei. Ritmeester spreekt te 
Rhenen. 

Donderdag 31 mei. Mevrouw Stoffels
Van Haaften en !lr. K. van Dijk 
spreken te Grijpskerk. 

-~----~~ ,, ~ 
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EN DE V REEMOE ST AART 

Donderdag 31 met Den Hartog spreekt 
te Terwolde. 

Vrijdag 1 juni. Oprichting afdeling Ter
borg. Spr.: mr. Van Riel. 

Vrijdag 1 juni. Verkiezingsrede Korthals 
Vrijdag 1 juni. Cornelissen spreekt te 

Leens. 
te Kampen, zaal St.-herberg. 

Maandag 4 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Groningen. 

Maandag 4 juni. Drs. Korthals spreekt te 
Amersfoort. 

Maandag 4 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit spreekt te Doetinchem. 

Maandag 4 juni: Openb. vergadering te 
Rijswijk (Z.H.). Spr.: R. Zegering
Hadders. 

Dinsdag 5 juni. Drs. Korthals spreekt te 
Nijmegen. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Zegering 
Hadders en mevrouw Stoffels-Van 
Haaften te Zwolle in Odeon. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Van 
Leeuwen te Deventer in de Schouw
burg. 

Dinsdag 5 juni. Openbare vergadering te 
Schiedam in De Amstelbron, Broers
vest. Spr.: mr. ridder van Rappard. 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Ritmees
ter te Alkmaar. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsbijeenkomst 
te Enschede in café Assink. Spr.: F. 
den Hartog. 

Woensdag 6 juni. VerkiezingBrede me
vrouw Fortanier-De Wit te Steen
wijk. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede Kort
hals te Almelo in Groenen daal..., 

Woensdag 6 juni. Zegering Hadders 
spreekt te Winterswijk. 

Woensdag 8 juni. Mevrouw Stoffels-Van 
Haaften. spreekt te Santpoort. 

Woensdag 6 juni. Mr. ridder van Rapparel 
spreekt te Alblasserdam. 

Woensdag 6 juni. Dr. Schultemaker 
spreekt te Zutphen. 

Donderdag 7 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Leiden. 

Donderdag 7 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Dordrecht. 

Donderdag 7 juni. Mt. Toxopeus spreekt 
te DelfzijL 

Vrijdag 8 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
Den Haag. 

Vrijdag 8 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit en mr. H. van Rlel spreken In 
Arnhem. 

Vrijdag 8 juni. Optreden van het Midden
standsforum te Middenmeer. 

Vrijdag 8 juni. Ritmeester spreekt te 
Den Helder. 

Vrijdag 8 juni. Van Leeuwen spreekt te 
Zeist. 

Zaterdag 9 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
Rotterdam. 

Maandag 11 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Amsterdam. 

Maandag 11 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Gouda. · 

Maandag 11 juni. Cornelissen spreekt te 
Maassluis.. · 

Maandag 11 juni. Zegering Hadders 
spreekt te StadskanaaL 

Maandag 11 juni. Ritmeester spreekt te 
Breukelen. 

Maandag 11 juni. Van Leeuwen spreekt 
te Bussum. 

Maandag 11 juni. Van Rappard en me
vrouw Stoffels-Van Haaften spre
ken te Heemstede. 

Maandag 11 juni. DEl heren Van der Lin
den en Toxopeus spreken te Breda. 

Maandag 11 juni. M. Visser spreekt te 
Sliedrecht. 

• 



VRiJHEID EN DEMOORATIE. 

Flitsen van Het Binnenhof (111 "Dat is geen abstracte theorie, maar een 
belijdenis van een christelijike natie als 
zelfstandig geheel." 

Eerste Kamer aanvaardde z.h.s •. alle voorstellen tot Grondwets· 
herziening • Prof. Anema (A.R.) ziet he! liberalisme als een 
essentiële factor in ons volksleven • Ziin pleidooi voor een .. inlei· 
dend artikel'" in onze Grondwet • Liberale bezwaren daartegen • 
Inhoud en grenzen van het vriiheidsbegrip. 

• * • 
_ 1 n bovengenoemde minderheidsnota 

van de staatscommissie, onder-te
kend door prof. Romme en een aantal 
a~dere leden, was voorgesteld, zulk een 
.,inleidend artikel" woordelijk te doen 
luiden: "Het Staatsbestel van het Ko
ninkrijk wordt gedragen door de erken
ning van God als schepper en bron van 
het recht". D e Eerste Kamer heeft de verschil':. 

lende ontwerpen tot herziening 
van de Grondwet, waarvan we bij de be
handeling in. de Tweede Kamer. reeds 
een specificatie hebben gegeven, alle 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard, 
waarbij alleen de beide communisten 
voor enkele ontwerpen aantekening van 
hun -tegenstem verzochten. 

Men make daar echter niet uit op, dat 
de Eerste Kamer nu zo . bijster enthou
siast over deze herziening was. Wat onze 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
prof. Oud, odk bij vorige herzteningen 
reeds naar voren heeft gebracht, begint 
tot steedz meerderen door te dringen; nl. 
de onwenselijkheid om elke vier jaar 
kleine, incidentele wijzigingen in onze 
hoogste staatswet aan te brengen. 
· Ook mr. De Vos van ~teenwijk, dieeen 
k.Qrte algemene beschouwing hield over 
deze herziening in haar algemeenheid, 
vroeg zich af, of hier nu werkelijk va~ 
urgentie kon worden gesproken. En hij 
was het eens met hen, die dit steeds 
weer incidenteel wijzigen toch eigenlijk 
peutenyerk noemden. . 

Echter: al had de V.V.D.-fractie dan 
in het algemeen bezwaar tegen het te
veel wijzigen van de Grondwet, dat 
neerrit niet weg, dat, nu er eenmaal weer 
voorstellen waren ingediend, zij toch alle 
bepalingen op haar eigen merites wilde 
béoordelen. 

En aldus bezien, bestonden er weinig 
bezwaren. Wel bestond er bij enkele le
den van onze Eerste-Kamerfractie enige 
•arzeling ten aanzien van de voorstellen 
~ot uitbreiding van het aantal leden der 
'eide Kamers (tot resp. 150 en 75 leden). 

Mr. De Vos van Steenwijk behoorde 
tot hen, die zich wel reeds direct Ikonden 
.-erenigen met de door de Regering aan
cevoerde argumenten vóór de uitbrei
t'ling. Een ander deel va~ zijn fractie aal'• 
zeide aanvankelijk nog om haar ste1n 
daaraan te geven, omdat zij het betreur
de, dat de Regering niet had overgen:o
men het voorstel van de staatscommis
tie-Van Schaik om de Rijksbegroting, 
.,_et uitzondering van de hoofdstukken I, 
JI en VII A, alleen door de Tweede Ka
mer te doen behandelen. 

Deze leden (waartoe ook prof. Mole
naar behoort, die naar men weet, een 
dergelijk denkbeeld reeds veel eerder 
heeft verdedigd) waren van mening, dat 
dan een uitbreiding van deze Kamer ook 
minder nodig zou zijn. 

Mr. de Vos van Steenwijk zelf dacht 
daarover echter enigszins anders en 
voelde er toch wel bezwaar tegen, niet 
de gehele begroting door de Eerste Ka
mer te laten behandelen. Juist voor bet 
controleren van de Regeringswerkzaam
heden, w meende hij, was de begrotings
behandeling toch wel zeer aangewezen. 

Evenals aan de andere voorstellen, 
heeft onze fractie in de Eerste Kamer 
+n"o'"tte echter toch onverdeeld haar 

;In rlA uithl'C\:~r ............. ·~:tn de Kamers 
gegevell. 

Prof. Molenaar hield nog een vrij uit
voerige beschouwing over de voorstellen 
tot wijziging van de artikelen over de 
buitenlandse betrek!kingen, waarbij hij 
het betreurde, dat, nu er toch eenmaal 
wijzigingen werden voorgesteld, daarvan 
geen gebruik was gemaakt, de Grond
wettelijke procedure voldoende aan te 
passen aan de wijze van tot stand ko
ming van het internationale arbeids
recht. 

* * * 

Een bijzondere noot vormde nog 
een korte discussie van onze geest

verwant mr. De Vos van Steenwijk met 
de a.r. afgevaardigde prof. Anema. 

Deze laatste stelde vast, dat de laatste 
jaren de liberale partij in ons land zon
der twijfel weer aanmerkelijk beter te~.· 
been was gekomen en hij kon dat waar
deren, omdat hij van mening was, dat 
het liberalisme een essentiële factor in 
ons volksleven vormt en in de beide Ka
mers zeer bekwame vertegenwoordigers 
vindt. 

Hij voegde daar echter aan toe, dat h;j 
het evenwel zeer zou betreuren, als 
"danrmede tevens de oude negatieve idee 
van de vrijheid herleefde". Persoonlijike 
vrijheid, zo betoogde hij, is geen onge· 
bondenheid, maar afwezigheid van on
rechtmatige dwang, 

En daaraan verbond hij dan een plei
dooi voor een ,,inleidend artikel" van 
geestelijke aard voor onze Grondwet, in 
de zin, zoals ook een minderheid in de 

PROF. ANEMA 
_ ... liberalisme een essentiële factor ...... 

staatscommissie-Van Schaik had voor
gesteld, maar door de Regering niet was 
overgenomen. 

Het overgrote deel van het Neder
landse voik, zo betoogde prof. Anema, 
rooms-katholieken. belijdende protestan
ten, vrijzinnig-protestanten en nog meer. 
anderen, gelooft in een persoonlijke GOd 
en aanvaardt daarmede God als bron van 
het recht en het Staatsbestel. Anders ge
zegd: de Nederlandse natie als geheel 
gezien is een christelijke natie. 

Uit dien hoofde, zo meende prof. Ane
ma., wordt aan het op juiste wijze op
gevatte beginsel der persoonlijke vrij
heid in geen enkel opzicht tekort gedaan 
door in de Grondwet een inleidend arti
kel op te nemen, waarin God wordt ge
huldigd als de bron van Recht en Staat. 

Daarover was (al was dit minderheidB
voorstel door de. Regering niet overgeno.. 
men) ook in de Tweede Kamer reeds een 
belangwekkende discussie gevoerd, waar 
bij prof. Oud betoogde, bepaaldelijk van 
oordeel te zijn, dat, afgezien van de 
vraag hoe men over deze formulering op 
zichzelf denkt, de Grondwet zeer bepaald 
niet de plaats is voor een dergelijke 
theoretische uitspraalk. 

De heer Oud merkte tegenover dr. 
Bruins Slot op, dat hij de vraag, hoe 
men staat tegenover God als bron van 
het recht, niet kan zien als de opvatting 
van een Staatsgemeenschap. Hoe be
langrijk een Staatsgemeenschap ook is, 
zij is tenslotte toch onpersoonlijk. De 
vraag, hoe men staat tegenover God, is 
een vraag van het individuele geweten, 
van de individuele geloofsovertuigirg of 
hoe men het ook noemen wil. 

Nu wist de heer Oud natuurlijk wel, 
dat tal van beslissingen bij meerderheid 
van steinmen worden genomen, !na!lr hij 
was van oordeel, dat dit zeker niet moest 
geschieden bij een vraag van grote 
godsdienstige, wijsgerige betekenis, die 
geen enkel pra'lctisch gevolg heeft. 

Hij had dan ook gesproken van een 
theoretische formule, omdat we naar 
zijn mening niet op de goede weg zijn, 
als we met meerderheid van stemmen 
een bepaalde geloofsovertuiging in · de 
Grondwet gaan neerleggen die door een 
zeer groot aantal van onze medeburgers 
niet wordt gedee.ld en als een aantasting 
van hun geestelijke vrijheid wordt ge
voeld. 

EEN ANDERE BURGER 
kan de vreugde van zijn. medeburger niet delen, dat de studenten het van minister 
Cals en de senaat van de Technische Hogeschool gewonnen hebben. 

Zelfs kan hij niet meedoen aan het toedichten van sportiviteit aan een minister, 
die, nadat een goede zaak in een oppervlakkig oordelende Kamer verloren WitS ge
gaan, zich onder de studenten begaf en zo de schijn op zich laadde een bedreigde 
populariteit terug te willen winnen. 

Als een boer kiespijn heeft doet hij beter niet te lachen. 
Het. verdriet mij te lezen hoe gemakkelijk een ieder hier solt met het begrip der 

menselijke vrijheid, terwijl het ging om een aanzicht der maatschappelijke orde. Een 
kostbaar, in hoofdzaak met rijksgelden in stand gehÖuden instituut, moet regeltngen 
kunnen stellen ten· aanzien van het gebruik dat de student daarvan kan maken. 

Het is te betreuren, dat de Staten-Generaal hier zoveel aandacht aan hebben be

steed en dat nog zo vele verstandige mensen hun door sentiment beïnvloede, vergoe
lijkende houding tegenover de studentenwerttld verbergen achter het grote goed 
der vrijheid. 
Het is de senaat, die, ook volgens de .nieuwe wet welke de T.H. grotere zelfstandig
heid zal geven, in het bijzonder de belangen behartigt van al hetgeen het onderwijs 
aangaat. Ik geloof met mijn medeburger, dat er andere dan wettelijke middelen be
staan om een student de toelating tot een examen te ontzeggen; zij zullen, als de 
senaat zijn taak gewetensvol wil vervullen, ~astgesteld moeten worden in een regele
ment van de T.H. - Wie de regelen van het huis niet wenst te aanvaarden, behoeft 
niet binnen te treden. 

Vóór de drempel ligt de vrije keuze; daar~a komt de onderwerping aan het aan
vaarde voorschrift. De kritiek, die ik daarom op de afgestemde maatregel had was, 
dat het een wettelijke regeling was en dat ook de reeds studerenden zich daaraan 
dienden te onderwerpen. 

Verder wil ik een traan wegwissen uit het oog van mijn medeburger bij de drenk
plaats voor de naar vrijheid dorstende mens. Hij weet, als ik, dat wij als student 
slechts ongebondenheid wensten en dat vrijheid nog nauwelijks door onze jonge 
.schouders kon worden gedragen. 

En tenslotte is de gehele behandeling van het wetsontwerp betreffende het tech
nisch hoger onderwij.s een teleurstelling geworden voor wie nog gelooft in de waarde 
van een democratische volksvertegenwoordiging. 

Hoogst belangrijke nieuwigheden hebben nauwelijks de aandacht gehad. Dat deze 
op de achtergrond kwamen door opstand der studenten, is een grote zorg voor 

EEN ANDERE BURGER 
Aantekening: 

Het doet ons genoegen, dat ,.Een Andere Burger", ondanks enigszins afwijkend in
zicht, toch tot dezelfde conclusie komt als onze fractie in de Tweede Kamer, n.l. dat 
een wettelijke regeling van deze materie in ieder geval niet nodig en niet gewenst was. 

Bepaald bezwaar hebben we er echter tegen, dat onze geachte geestverwant het 
aldus voorstelt, alsof de Kamer voor de hoogst belangrijke nieuwigheden (autonomie, 
andere bestuursvorm, e.d.) nauwelijks aandacht heeft gehad en oppervlakkig heeft 
geoordeeld .. 

Wanneer hij uit sommige persorganen die indruk heeft gekregen, zouden wij hem 
toch willen aanraden, de Handelingen. eens te raadplegen. Alle sprekers hebben in
tegendeel in de eerste plaats d aar a a n aandacht gewijd en in het bijzonder geldt 
dat voor onze woordvoerster, mevrouw Fortanier-de Wit. 

In de "Flitsen van het Binnenhof" in ons blad van 5 mei hebben we er dan ook 
juist op gewezen, dat er nog vele andere belangrijke zaken in het ontwerp werden 
geregeld, welke de aandacht verdienden. En we voegden daaraan toe: "In de Kamer 
is dat trouwens ook wel gebeurd, óók en met name door onze woordvoerster, me
vrouw Fortanier-de Wit - Red, V. en D. 
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1 n geheel dezelfde geest sprak in de 
Eerste Kamer nu ook baron De Vos 

van Steenwijk. 
Wat het liberale vrijheidsbegrip be

treft kon onze geestverwant prof. Anlèma 
volledig geruststellen. Er is immers get.>n 
sprake van (het blijkt ook duidelijk uit 
ons beginselprogram), dat we een ,.on-· 
gebreidelde vrijheid" voorstaan. 

De heer De Vos van Steenwijk kon 
daarbij ook nog verwijzen naar de jong
ste jaarrede van prof. Oud, waarin deze 
nog eens duidelijk heeft gezegd: "Nu 
hebben we het woord vrijheid goed te 
begrijpen. Het is allerminst synoniem 

,met ongebondenheid. Vrij is slechts de 
·mens, die zich gebonden weet aan hoger 
beginsel. Op hefbesef van die gebonden
heid komt het aan. W a ar a a n hij 
meent haar te moeten onUenen, beslisse 
een ieder in eigen geweten. Het libera. 
lisme ontzegt aan ieder, wie hij odk :z<.j, 
het recht om zijn opvatting van de waar
heid voor een ander verbindend te ver
klaren. Dit is het begin'sel der geestelijke 
vrijheid, waaraan wij onder alle omstan
digheden blijven vasthouden". 

En wat nu dat "inleidende artikel" be
treft zei mr. De Vos van Steenwijk van 
oordeel te zijn, dat de Grondwet niet de 
plaats is voor dergelijke declaratoire be
palingen. 

Bovendien raakt de verhouding van 
het individu tot het Opperwezen zo zeer 
de persoonlijke sfeer en ieders persoon
lijke gevoelens, dat deze verhouding niei 
op een hoger plan zou worden gebracht, 
wanneer zij het onderwerp van . discus
sié in beide Kamers der Staten-Generaal 
zou uitmaken. 

Onze woordvoerder voegde daar nog 
aan toe, ook bevreesd te zijn, dat, als 
een bepaling, gelijk door prof. Anema en 
ande~en gewenst, in de Grondwet zou 
worden opgenomen, het hierbij niet zou 
blijven en ertoe zou leiden, dat :ater 
weer een nadere omschrijving moest 
worden gezocht. Men zou dan komen tot 
een gedachtenwisseling over dogmati
sche gevoelens, die weinig aantrekkelijk 
zou zijn. A. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
KoninginDegracht 81, Den Haag • 
Telefoonnummers: 11 t"7 8 8 en 
114875 (K 1700). 
Gironummer 87880, t.n.v. de llé

cretarls van de V.V.D. te Den 
Haag. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In same:p.werking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een li>Iiddenstands
forum zal optreden, belegd: 

Woensdag 23 mei te Vollenhoven, zaal 
Seidel. 

Vrijdag 25 mei te Was~~enaar, Café v. d. 
Zalm, Langstraat hoek Kerkstraat. 
Donderdag 31 mei te 's-Gravenhage in de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 
Maandag 4 juni te Rotterdam, Fle\'o-

za.al van het Twaalt-Provinciënhws, 
Hooptraat. 

Dinsdag 5 juni te Goes. 
Woensdag 6 juni te Middelburg. 
Vrijdag 8 juni te Middenmeer. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan• 
keiijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

Secretariaat Landeliike 
Middenstandscommissie 
van de Y.Y.D. verhuisd 

Het secretariaat van de Lanuélijke 
Middenstandscommissie van de V.V.D. 
is verhuisd naar het nieuwe adres: Van 
Blankenburgstraat 50 te Den Haag. 
Telefoon 01700/330062. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vanaf 3%% 

en voor de boerderijen 
vanaf 3*% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van· Asbeck 
Diepenheimseweg Sl GOOR 
tel. K· 5470-818 b.g.g. 898 
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V erslag Liberaal Middenstandscongres 

Forum gaf klinkend 
actuele 

antwoord op vele 

Middenstandsresolutie 
vragen 

onder veel bijval aanvaard 
Het Liberale Middenstandsfol"'llllo dat - sij bet ia .n.elende samenstellin&" -

:reeds voor vele partij-afdelingen met succes is opgetreden, trad ook op 0118 Midden
staod8coD&"re& voor het voetlicht. 

arbeidsveld over te blijven, vooral op het 
gebied van de meningsvorming en de 
voorlichting. 

De middenstand behoort een eigen 
plaats in de p.b.o. te krijgen. Daartoe 
zijn hoofdbedrijf11chappen voor detailhan
del en ambacb.ten· en een .Raad voor de 
Midden- en Kleinbedrijven nodig. 

Onder leiding van de heer Van der Leeuw waren het ditmaal louter Kamercandida
ten, die de vragen beantwoordden, n.l. de heren Cornelissen, Van der Linden, Por
theine en Visser. 

Er waren tevoren reeds vele schriftelijke l7ragen ing~DII. De' partij' streeft · veràer · naar bevorde
ring van het sociaal-, bedrijfseconomisch 
en technisch- onderzoek, produktiviteita
verhoging en doelmatig bedrijfsbeheer, 
mits op de grondslag van vrije onderne
mersactiviteit. 

Op welke partij dient een middenstander zijn stem uit te brengen T Zo , luidde de 
eerste vraag, welke aan het forum werd voorgelegd. 

De heer Vis,ser betoogde, dat de K.V.P. 
steeds beducht is voor de talrijke K.A.B.
leden onder haar kiezers, ala gevolg 
waarvan zij dikwijls een tweeslachtige 
houding aanneemt. Bovendien blijkt de 
partijdiscipline het haar Kamerleden uit 
de middenstand tè beletten ronduit ~oor 
de middenstand op te komen. Vele com
promissen, welke niemand bevredigen, 
zijn daarvan het resultaat. 

De heer v.d. Linden besprak de houding 
van de Protestants-Christelijke partijen, 
die ook aan werknemersvrees lijden. Hoe
wel zij in economische aangelegenheden 

. liberale neigingen tonen, bestaat er bij 
de C.H.U. een traditionele neiging om de 
regering te volgen, terwijl de A.R. riiet 
tegen haar minister Zijlstra ingaàt. Bij 
de christelijk-historischen ·ontbreekt een 
Kamerlid uit de middenstand geheel. Bo
vendien bestaat de neiging de rooms
rode coalitie te volgen. 

De heer Cornelissen nam de Partij v. d.. 
Arbeid onder de loupe, die steeds onder 
druk van het N.V.V. handelt .en de lei
ding van de staat in het maatschappelijk 
leven vooropstelt. Weliswaar pronkt zij 
met een middenstandsprogram, doch zij 
kan onmogelijk opkomen voor behoud en 
versterking van het zelfstandige onder
nemerschap, omdat zij immers het be-

- ginsel huldigt, dat de eigendom der pro
duktiemiddelen aan de gemeenschap i.c. 
de staat, moet komen. 

Zij I:J,eeft voorts ~en nadele van het pe
drijfsleven het dirigisme bevorderd en 
een straf prijs- en kartelbeleid verdedigd, 
dat de bonafide ondernemers ten dele 
van de vruchten van zijn arbeid heeft be
roofd. De middenstand beseffe, dat onder 
de rode: fluwelen handschoen de gepant
serde Vl,list zit, die hem gevoelig treft. 

De heer Portheïne stelde daartegenover, 
dat het liberalisme de ontwikkeling van 
de zelfstandige kracht en een zo groot 
mogelijke economische vrijheid wil bevor
deren. Daarom bestaat er een opvallende 
overeenstemming tussen de liberale poli
tiek en de we'nsen van de middenstand; 
zij vullen elkaar van nature aan. 

De V.V.D. staat gelijk recht voor allen, 
sociale rechtvaardigheid en daarom op
heffing van de achterstelling van de mid
dengroepen voor. Geen enkele partij 

· heeft zoveel "rasechte" middenstanders 
op haar candidatenlijsten. Haar midden
standsparagraaf van het werkprogram is 
geheel afgestemd op de wènsen, welke in 
de middenstandsorganisaties leven. Dit 
. congres getuigt erV-an. 

De- forum-voorzitter concludeerde, dat 
op de door de sprekers ontwikkelde gron
den iedere middenstander verstandig zal 

· handelen door op 13 juni a.s. op lijst 5 
van de V.V.D. te stemmc1. Laat men be

. denken, ·dat de politiek 'zich voortdurend 
me( de middenstand bezighoudt. Daarom 
dient de middenstander zich met de poli

. tiek te bemoeien, waartoe de V.V.D. met 
· zijn plaatselijke en landelijke midden
standscommissies volop gelegenheid biedt 
(applaus). 

Hoe stelt de V.V.D. zich 
·voor, practische midden
standspolitiek te voeren? 
Welke résultaten zijn 
daarmede bereikt? 

Op deze schriftelijke vragen antwoord
de de heer CornellsiJen, dat Jtet werkpro
gram met een uitvoerige middenstands
paragraaf daarbij als richtlijn dient. 

Hij besprak vervolgens de prijsvorming 
en het prijsbeleid. Verwijzende naar het 
Kamerdebat over de brooa- en melkprijs, 
stelde hij, dat de partij ook te dien op
zichte naar een zo groot mogelijke vrij" 
heid voor de ondernemer streeft en ge
zonde concurrentie voorstaat, doch dat 
het wel eens gevaarlijk kan zijn plotse
ling alle remmen los te gooien. 

Een ordelijk economisch verkeer ver
onderstelt nu eenmaal een zekere disci
pline onder de bedrijfsgenoten. Bovendien 
dient de overheid de organisaties van het 
bedrijfsleven tevoren te raadplegen, al
vorens zij wijziging in haar beleid brengt. 

De heer Van der Linden wees op de 
ontwikkeling van de middenstandswetge
ving, welke over het algemeen de instem
ming van de V.V.D. heeft. 

Wat de winkelsluiting betreft, behport 
de rijkswetgever zich te beperken tot het 
geven van algemene richtlijnen en het 
laten van ruime armslag aan de gemeen
tebesturen met het oog op plaatselijke 
omstandigheden. De wet beperking ca
deaustelsel, waarop dertig jaren gewacht 
is, toont nu al haar onvolmaaktheid. 

Het euvel van kortingen, zegels, bon
nen e.d., waartegen de heer Cornelissen 
indertijd met klem waarschuwde, woe
kert voort. Wij verzetten ons tegen de 
uitwassen van het optreden van perso
neelainkoopverenigingen en tegen te ver
gaande bemoeiingen van het Rijksinkoop-
bureau. · 

De heer Portheïne besprak de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, waartegen 
de liberalen in beginsel geen bezwaar 
hebben. De uitwerking in .de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie vertoo!lt .evenwel yer-
schiitende leèmten. · 
· Eeh daarvan is de te gerlnge invioed 
van de bedrijfsgenoten op · he:t bestuurs
beleid. Er zal gewaakt moeten worden 
tegen te hoog opvoeren van de bijdragen. 
Ook voor de vrije organisaties dient een 

:.a 1111 111111 ----
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De heer Visser hield zich met de ves
tigingswet bezig. Deze brengt een in we
zen liberale ordening door het bedrijfs
leven zelf met sanctie van de overheid. 
Spreker verzette zich tegen het socialis
tische stokpaardje, dat behoefte-element 
heet. 

Bij toepassing moet dit tot bureaucra
tie, willekeur en rechteloosheid leiden. 
De liberalen werisen geen koude sane
ring, maar verheffing van _de. kleine on
dernemers op hoger plan door voorlich
ting, credietfaciliteiten, vakopleiding e.d. 
Daarnaast behoren voldoende sociale 
voory:ieningèn, in de eerste plaats voor 
de oude dag. 

Deze spreker meende, dat de vesti
gingseisen voor vakbekwaamheid wel 
eens onnodig. hoog worden opgevoerd, 
waardoor een gesloten bedrijf dreigt te 
ontstaan. 

De overheid behoort het bedrijfsleven 
niet tè leiden, doch waar nodig zijn acti
viteiten. aan te' moedigen en financieel te 
steunen.' 

Zij moet zich zoveel mogelijk onthou
den van handeldrijven (b.v. in-toonzalen) 
en van uitvoering .van werken in eigen 
b!!h,.eer~. waa~ttoe openbare _aanbesteding 
wenselijk is. 
. Evenmin moet de overheid trachten 

- door kapitaalversterking belang en in
vloed te krijgen bij particuliere onderne
mingen. Allee11 in bijzondere gevallen.. is 
er plaats voor overheidsbedrijven (open-
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baar nut). Het woningprobleem moet 
worden opgelost langs de weg van het 
particulier initiatief, nu het dirigisme 
hopeloos heeft gefaald. 

De forumvoorzitter trok uit het gespro
kene de gevolgtrekking, dat de partij het 
in de afgelopen vier jaren gevoerde mid
denstandsbeleid, dat een liberale inslag 

. had, wel kan waarderen. De publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie dient in haar 
practische ontwikkeling nog eens op de 
keper te worden beschouwd, want zij 
leeft niet bij de bedrijfsgenoten en ver
toont ondemocratische, totalitaire ten
denzen. 

De liberale middenstandspolitiek, zoaLs 
· de woordvoerders die hebben uiteengezet. 

bevat de beste waarborgen voor een g~ 
zonde ontwikkeling van het midden• 
standsbedrijf. Wanneer bij Kameruitbrei
ding vrijwel zeker twee middenstanders 
van de Tweede Kamerfractie deel zullen 
uitmaken, kan men er op rekenen, dat 
verder met voortvarendheid naar verwe
zenlijking zal worden gestreefd (instem
ming). 

Middenstandsonderwijs 
De heer F. D. Bastet Jr. ('s-Graven

hage) stelde de vraag, hoe het forum 
denkt over he:t onlangs verschenen rap. 
port inzake het handels- en vakonderWijs 
voor de middenstand. Z.i. kenmerkt dit 
rapport zich door onvoldoende waarde
ring voor d!J vakopleiding door de vrije 
organisaties. 

Er zaten geen detailhandelsdeskundi
gen in de commissie. Men moet het ac
cent niet alleen bij verkoopkunde leggen. 

De heer Cornelissen antwoordde, dàt 
hij nog geen gefundeerde mening over 
.het. rapport heeft, omdat het eerst kort
geleden is verschenen. 
··De heer v. d. Leeuw voegde hieraan t~. 

dat de Landelijke Middenstandscommis
sie zo juist heeft besloten het rapport 
in handen te stellen van een subcommis
sie van brede samenstelling, zowel func
tioneel als wat onderwijsdeskundigen en 
praktijkmensen· betreft. De bezwaren van 
de heer Bastet zullen daar zeker alle 
aandacht krijgen. 

Co.njunctuurreserves 
De heer S. Minco (Hilversum) vroeg, 

of het niet noodzakelijk is, dat de onder
nemingen voldoende reserves kunnen vor. 
men met het oog op een mogelijke con
junctuuromslag. 

De heer Portheïne antwoordde hierop 
bevestigend. Onbelaste conjunctuurreser
ves zijn zeer gewenst. 

Tijdelijke regeling 
afbetalingswezen 

Mevrouw Van Engelenburg ('s-Graven
hage) vroeg naar de mening van het fo
rum over het aanhangige wetsontwerp 
tot beperking van het afbetalingsvolume. 

De heer Cornellssen antwoordde, d~ 
bij deze maatregel aiB zodanig toe
jUicht, al wordt daari:n.ede sleohts een 
deel van de Wa.saende stroom van geld 
en goederen bestreken. Er zijn dus 
meer remmen nodig, nu er door de 
loonmaatregelen zoveel geld in omloop 
komt. Men zal echter moeten voorko
men, dat er een omvangrijk en duur 
controle-apparaat ontstaat. 

De. 3 '% nabetaling 
over 1955 

De heer Hoedt (Arnihem) vroeg, ~ 
men staat tegenover de 3 % nabetalilll' 
aan de werknemers over 1955. 

De heer Viuer zeide het loon- en 
prijsbeleid der regering· niet te kunnen 
bewonderen, want het hinkt op twee 
gedachten. De aanvankelij'k aangep~~-

. zen prijsstabilisatie zal rr..en onmogehJk 
kunnen handhaven/ terwijl de inflatie 

-om zich heen grijpt. 
Vooral de kleine ondernemers in de 

middenstand en het agrarisch bedrijf 
worden er .door getroffen, want cwer
winst hebben zij lang niet altijd g~ 
maakt, doorberekening wordt niet toe
gestaan en willen zij hun personeel niet 
zien weglopen, dan moeten zij wel roe. 

(Vervolg op pag. 8) 
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(Vervolg van pag. 5) 

geven. Bovendien moeten de sociale 
lasten over de uitkeringen worden be
taald. Spr. betreurt, dat de wetgevers· 
zo weinig ·weerstand hebben gebod-en. 

De heer v. 4 Leeuw voegde hieraan 
toe, dat. ae uitkeringen over 1955 wel 
van de winst mogen worden afgetrok
ken. OVerigens !Zijn de21e uitkeringen 
alleen verplicht, indien zij worden vast
gelegd in een collectieve arbeidsO'Ver
een'komst of bindende loonregeling. Het 
is wenselijk een ontsnappingsclausule 
voor de ondernemingen, die deze last 
niet kunnen dragen, op te nemen. ove
rigens onderschreef spr., dat de jong• 
ste loonmaatregel!ln een destructief ka
rakter dragen. 

· Diverse vragen 
De heer K. F. Klaassen (Warnsveld) 

lh.ad schriftelijk de volgende vragen ge
steld: · 
le. Is Uw idee ook niet, dat te hoge 

eisen, die voor een diploma vakbe
kWaamheid worden vereist, een be
lemmering zijn Ollll een zaak over 
te doen? 

2e. Zou d-e emigratie niet beperkt moe
ten worden, omdat thans het per· 
soneeltekort schrikbarend toe
neemt, niet alleen bij middenstands
Z!l:ken, maar ook bij andere bedrij
ven, o.a. bij de Spoorwegen? Van 
deze laatste ondervindt de midden
stand ook de terugslag, omdat er 
niet met de noodzakelijke accura
tesse gewerkt kan worden en er 
veel manco en breuk veroorzaakt 
wordt. 

3e. De middenstand wordt door telken
male verhoging der lonen op de 
duur kapot gemaakt en het is mijn 
idee, dat de grote w-erkgevers veel 
te spoedig toegeven aan de loon
eisen. 

De forumvoorzitter merkte op, dat 
de eerltte en de derd·e vraag" al in de 
discussie behandeld zijn. 

Wat de e:r;nigratie betreft, heeft onze 
Kamerfractie ai op deze moeilijkheden 
gewezen, doch de minister van Sociale 
Zaken was niet bereid deze te beperken. 

Te hoge 
vakbekwaamheidseisen? 

De heer W. Baggerman (Rotterdam) 
vroeg, ·of de mening van de heer Visser, 
als zouden de vakbekwaamheidseisen 
veelal te hoog liggen, door het forum 
gedeeld wordt. 

De heer Visser zeide, dat men niet 
moet generaliseren, maar toch ook oog 
moet hebben voor d-e werkelijkheid. Is 
het verantwoord van een dorpssmid vijf 
of zes vakdiploma's te eisen? Men mag 
niet overdrijven (•instemming). 

Spr. kant zich tegen clandestiene be
drijfssluiting. Anderzijds moet nien wel 
bedenken, dat een koopmansstad als 
Amsterdam groot geworden is door de 
noeste vlijt en de ondernemingsgeest 
van kleine zwoegers (applaus). 

De forumvoorzitter m-erkte op, dat, 
zoals 'gewoonlijk, de waarheid in het 
midden ligt. Er zijn inderdaad bedrijfs
takken, waarin de vakbekwaamheids
eisen aan de- hoge kant liggen. Het de- · 
partement en de S.E.R. zien hierop bij 
de. in gang zijnde revisie nauwlettend 
toe. Het forum is dus wel bedacht op 
het verschijnsel, maar acht· dit niet al-

. gemeen. 
Spr. moost met het oog op de be

schikbare tijd de ·verdere vraagstelling 
uitstellen tot volgende plaatselijke fo
rumavonden. Mede namens zijn mede
leden dankte hij voOr de medewerking 
en de betoonde aandacht (applaus). 

Resolutie inzake de 
middenstandsp~litiek 

De voorzitter, de heer D. W. Dett
meüer; dankte de forumleden voor hun 
bijdrage aan 't welslagen van deze dag. 

Ter afsluiting van dit onderdeel 
stelde hij de volgende .resolutie voor: 

,;Het Liberaal Middenstandscongres, 
op 25 april onder auspiciën van de 
Volkspartij vóor ·Vrijheid en Democratie 
in "Bellevue" te Amsterdàm bijeen, 

gehoord de- bèá.ntwoÓrding vá.n vra
gen inzake actuele middenstandsproble
men door · het Liberale Middenstands
forum, 

betuigt zijn instemming met de prac
tische politiek ten aanzién van midden
standsaangelegenheden, welke in de af
gelopen periode door de Kamerfracties 
van de V.V.D. i"s gevolgd, 

spreekt als zijn oordeel uit, dat de 
middenstandsparagraaf van het Werk
program van de V.V.D. de richtlijnen 
aangeeft, welke in de naaste toekomst 
met betrekking tot de middenstands
politiek naar Uberaal inzicht dienen te 
worden toegepast, 

Contactgroep v~or Vrouwen van de 
Europese Beweging vergaderde 

Interessante voordracht over de mof{elijkheden en 
. moeilijkheden van de Europese integratie 

Te Utrecht werd onlangs, een vergadering van de contactgroep voor Vrouwen 
van de Europese Beweging gehouden. Na de opening gaf de voorzitster mevr. 
dr. A. Wibaut-van Gastel het woord aan de heer Alfred Mozer, die sprak over 
"Mogelijkheden en moeilijkheden van de Europese integratie"·. 

Spreker legde er de nadruk op, dat al is de Europese eenheidstgedaehte al 
oud, de laatste 50 jaar deze gedachte belangrijker is geworden, doordat geen 
staat meer autarkisch kan zijn. :V oor 50 jaar was Europa de schuldeiser van 
de V.S., terwijl nu Europa steun trekt van de V.S. Rus,land was 50 jaar ge
leden een landbouwgebied, waar de industrit! met s~un van Frans kapitaal be
gon; nu is het geïndustrialiseerd. 

Als voorbeeld hoe Europa's positie gedaald is, vergeleelt de spreker de 
Boxers-opstand in 1901, toen Europese coalitielegers beslisten en de conferentie 
in Genève, waar Ohina de liquidatie van het Frans.e rijk in Indo-China bepaalde. 

De heer Mozer wees & op,, dat 
ook in economisch opzicht Europa 
achteruit -is gegaan. Want 50 jaar ge
leden hadiden vijf Europese tanden 
60% van de industriële productie van 
die wereld voortgebracht. Vandaag 
brengt Europa nog maar 20 tot 22-% 
voorl. 

Al heerst er nu een hoogconjunc
tuur, hoe labiel d!i.e is bleek uit die 
daling van de beurs bij de ziekte van 
Eisenhower. Volgens spreker moeten 
drie dingen gezamenlijk gedaan wor
den: economische vraagstukken, bui
tenla:ndse poll'tiek en defensie. Daar
naast zal de nationale gemeenschap 
op andere terreinen zelfstandig blij
ven. Er is een verschil met 1900. 

Er kan nu beter over rest-·Europa 
gesproken worden, daar de l~n 
aan deze kant van het ijzeren_ gor
dijn alléén vrijheid van bes'J.issin.g 
hebben. Is men niet in staat van dli-t 
rest-Europa een gebied te maken, diat 
een rol kan spelen, dan zal de lege 
ruimte opgevuld worden door buiten. 
Europese machten. 

Wereldomvattend 
gesprek 

Aan het einde van de oorlog in 1945 
zocht men een w-ere·ldomvattend ge
sprek in Potsdam, om het proble·em 
Duitsland op te lossen. Doch door 
Rusland~> houding is dit mislukt. In 
1947 begreep het Westen, dat Moskou 
geen belangstelling had voor een glo
bale regeling. De Sovjet-Unie wacht
te n!'lmelijk op een economische crisis 
in Amerika!, waard<>or rest--Europa 
door Moskou gelijkgeschakeld zou 
kunnen worden. 

In 1947 kwam het Marshallplan, 
een hul·pactie voor het herstel voor 
geheel Europa, die ocik voor West
Rusland bed!oeld was. Molotov had 
geen Amerikaanse hulp nodig; Polen 
en Tsjechoslowakije moesten op ge- -
zag van Moskou afzien van de Mars
halllhulp. De Europese landen verzet-

ten zich tegen een Europees herstel
plan volgens Amerikaans voorstel. ln 
plaats c:liaarvan is de O.O.E.E. ge
sticht. 

Toch zag men in Europa in, dat het 
noodlzakeJ:ijk werd samen te 'YI'erken. 
In mei 1948 had het eerste Europese 
congres in Den Haag plaats. 

De Raad van Europa ontstond 
anderhalf jaar later. Deze is geen 
echt parlement. Toen men zag, dat 
een Europese ·eenheid op globaal ter
rein niet mogelijk was, probeerde 
men het op gespecialiseerd terrein. 

Ontstaan van de K.S.G. 
Zo ontstOI.llld de Kolen- en Staalge

meenschap om politieke en economi
sche redenen. Door de oorlog in Ko
rea werd de Europese taak dubbel: 
behalve hét herstel in het binnenlandt 
ook beveiliging naar buiten. Deze 
laatste had tot gevolg, dat Duitsland 
ingeschaketd moest worden. Fránk
rijk wenste geen nationaal leger in 
Duitslallldi, dioch een Europese Defen-· 
sie Gemeenschap. Doch na vier jaar 
werii de E.D.G. door het Franse par· 
lement verworpen. Ook het plan voor 
een PQJ.i1lieke Gemeenschap en het 
plan voor Europeïsering van de. Saar 
werden verworpen. 

Daarna ontstoJnd de Westeuropese 
Unie, waaraan Engeland! met de zes 
landen van de K. en S.G. meedeed. 
Deze W.E.U. is echter geen vervolg 
van de ilntegratie, doch een oud&· 
wetse coalitie van zelfstandige staten, 
dlie op ied& kritiek ogenblik uit el
kaar kan vallen, omdat een bovenna
tionale gemeenschap niet bestaat. 

Mlo.npet deed een poging voor een 
Europees begin, door contact te zoe
ken met allerlei belangrijke partijen 
im die landen van de K.S.G. Hij vindt 
het van betek~s, <liat de leiders van 
politieke partijen bijeenkomen om 
een belangrijk object te bespreken 
zoals b.v. "De toepassing van de 
atoomenergie" .. 
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Cople voor dozo rubrieK te senden Meft 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Aloxo1141or
ltroot 16, Hoo-:fom. 

Ai1s slot toonde de heer Mozer dloor 
enkele voorbeelden aan, dat de zelf
standigheid van de souva-eilne staten 
een fictie is. Vandaar, dat de vervan
ging van nationale door supra-natia
tlale . souvereiniteit alleen• een voor
deel kan zijn. Want in wa-kelijkheid 
is het terugwinnen van medezeggen- --
schap alleen mogelijk bij een geza
menlijke souvereiniteit. 

· · Studiewoche für Frauen 
De voorzitster gaf nog een interes

sant verslag van de "Studiiewoche 
fiir Frauen" in Weilburg, waár zij de 
enige afgevaardigde uit Nederland 
was. Er wa-d ook een bezoek ·ge
bracht aan een kamp van Oostdluitse 
vluchtelingen. Mevr. Wlibaut zag ook 
een :illm, diie door de vluchtelingen 
iJllegaal was opgenomen. Uit deze film 
bleek!, dat in Leipzig Chinezen, Mon
golen, wonen en er dus een volksv&
huizing heeft plaats gehad. Ook zag 
men de verbeten gezichten van die 
F.D.J. (Freie Oeutsche Jugend~. die 
met mitrailleurs marcheren en brug
gen bewaken. Uit dit alles bleek het 
gevaar achter het ijzeren gordijn. 

De vol~nde bijeenkOilllst vu de 
contactgroep zal in juni plaats vin
dien. 

P. W. v. d. M.-M. 

Jaarliikse 
Algemene Vergadering 

Nationale Vrouwenraad 

De Nationale Vrouwenraad houdt 
op vrijdag 8 juni a.s. de jaarlij'kse 
algemene .vergadering op de Pieters
berg bij Oosterbeek. 

Alle leden van aangesloten Ol'ga
nisaties, dUS ook vàn de Organisatie 
Vrouwen in de V.V.D., hebben daar 
toegang. 

Behalve een aantal verslagen zal 
behandeld worden het prableem: 

"Sociaal-medische zorg voor 
adolescenten". 

Aanmeldingsfomlulieren zijn bij 
onderget-ekende verkrijgbaar. 

J. H.I. 

~---------------------------------------------------J 
doet een klemmend beroep oP d-e mid

denstand van Nederland Ollll bij .de ko
mende Kanierverkiezingen zijn stem uit 
te brengen op lijst 5 van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, omdat 
deze partij gelijk recht. en oritwikke
lingsmogelijkheid voor allen voorstaat, 
een rechtlijnig beleid voert en om wille 
der sociale rechtvaardigheid de achter
stelling van de middengroepen - waar
toe ook de middenstand moet worden 
gerekend - wenst op te heffen. 

roept alle hQ.ndeldrijvende, ambach
telij·ke en dienstenverlenende onderne
mers. o.p, met de V. V.D.. te strijden voor: 
behoud en versterking va.n hun zelf
standig bestaan, 

en gaat over tot de orde van de dag." 
Deze resolutie werd onder applaus 

met algemene stemmen aangenomen. 
·De voorzitter dankte in de persoon 

van de heer De Bruijne de afdeling Am
. sterdam voor de medewerking aan dit 

congres (instemming). . 
Hij moest de teleurstellende medede· 

ling doen, dat de partijvoorzitter, prof. 
Oud, die de slotrede zou uitspreken, 
door verwikkelingen bij de behandeling 
van het initiatiefvoorstel tot Grond· 
wetsherziening in de Eerste Kamer, 
waar hij dit namens de Tweede Ka.Iller 
had te verdedigen, tot· zijn grote spijt 
niet naar Amsterdam kon komen. 

Aan spreker heeft hij verzocht hier
voor zijn leedwezen te .betuigen en een 
slotrede uit te spreken. 

Slotrede 
De heer Dettmeijer zede dit congres 

in elk opzicht goed geslaagd t-e achten. 
Wij beleven goede tijden voor de libe. 

~ale gedachte, die in steeds breder kring 
de aandacht trekt. Bij de vollige verkie
zingen kreeg de V.V.D. bijna 500.000 
stemmen. Die kWamen zeker niet uit
sluitend van de welgestelden, gelijk ge
makkelijk is aan te tonen. Neen, duizen
den eenvoudige mensen, <:de de vrijheid 
Vefhebben, gaven haar hun vertrouwen, 
omdat zij een bolwel"k. is tegen extre
misme. Daarbij is de middenstand met 
de boeren de kracht van het land. 

Vol spanning wachten wij op de 13e 
juni, de verkiezingsdag. Wij weten de 
uitslag niet, maar hebben goede hoop 
op een gunstig--resultaat. · ; t 

De middenstanders dienen politiek 
actief te worden en te bedenken, qat 
stemmen op kleine partijen, die de kies. 
deler. niet halen, in de kaart spelen ls 
van de beide grote partijen, die zij 
veelal willen bestrijden. Die stemmen 
zijn weggeworpen. Wanneer men stetn.t 
op lijst 5 van de V.V.D., bevordert men 

een voortvarende, constructieve politiek 
op basis van vrijheid, verdraagzaamheid 
en vera"htwoordelij·kheid, zorg dat het 
er duizenden zijn! 

Wij staan in wezen voor een strijd om 
de wereld, waar de katholieke, socialis
tische en lilherale beginselen een grote 
rol spelen. Weest allen propagandist, 
210rgt dat de V.V.D. aan de winnende 
hand blijft! Daarmede is OOk de midden. 
stand gebaat (applaus). 

De heer W. J, de Bruijoe (Amst~r

dam) zegde dank voor de woorden van 
lof, die hij evenwel aan zijn medewer
kers. ov.erdroeg. A'DlSterdarn is V$'11eugd 
over het resultaat van dit congres, dat 
succes heeft opgeleverd, omdat de mJd· 

. denstand getoond heeft zicih te willen 
laten gelden! (Instemming), 

De voorzitter sloot, met een bijzon· 
der woord van dank aan de Belgische 
gast, de heer Martin, de vergadering. 

v.d. L. 

GEHEEL GESLOTEN 

DRAAISTROOM MOTOREN 

ovf!rómbt:'rq Ab 

Fabrieken .te Helsinki en Vooso 
(Finl&nd) 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR • ZEIST, TEL. 03404 - 2513 
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Politiek Opinie Onderzoek 
Verkiezingsprijsvraag 111et 

JO T.V.- toestellen- als beloning 
Hoeveel stemmen zal 
volgens u de V.V.D. behafen 
bij de Tweede Karnetver
kiezing van 13 juni a.s.? 

Wat moet u doen? 

I Lees de 16 V.V.D. programma-punten. Maak dan 
5 hokjes zwart en wel de 5 hokjes die staan vóór de . 
5 punten welke u het belangrijkst vindt. 

2 Vul hieronder in de advertentie in, hoeveel stemmen 
u denkt, dat de V.V.D. behaalt bij de 2e Kamer 
Verkiezing van 13 juni a.s. 

Wie winnen de televisietoestellen 
(of de dienovereenkomstige geldprijzen)t 

Alle deelnemers(sters) tezamen bepàlen de uitslag van 
het. "Opinie-Onderzoek". Want de 5 punten die de 
meeste stemmen behalen, zijn beslissend voor deze uit
slag. Wie ip zijn "Opinie-Onderzoekstembiljet" deze 5 
punten •heeft ingevuld, k-omt in aanmerking voor 
een prijs. Winnaars worden zij, die naast deze 5 punten 
ook het aantal stemmen, dat de V.~. zal behalen 
bij de 2e Kamer Verkiezing van 1956, juist hebben 
geschat of zo dicht moselijk hebben benaderd. 

3 Vermeld op de daarvoor bestemde plaats uw naam 
en volledig adres (s.v.p. duidelijk in blokletters 
invullen). 

Welke vindt u de 5 be
langriikste punten van 
de onderstaande 16 V.V.D. 

programma-punten, die hier 
in willekeurige volgorde zijn 
afgedrukt? 

4 Knip daarna deze advertentie uit en stuur haar 
in een als- brief gefrankeerde envelÖppe naar de 
prijsvraag-commissie Politiek Opinie Onderzoek, 
Postbus 530, Den Haag (geen andere correspon
dentie insluiten). 

Vorm zelf uw oorde•ll 
Raadpleeg daarom alle V. V.D. brochmes, advertenties 
etc. Neem kennis van de redevoeringen enz. Tracht dan 
uw 5 punten te vinden. 

Zestien punten uit het Verkiezingsprogram van de V. V.D. 

c 
c 
c 
c 
a 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

c 

Eerbiediging van het beginsel der geestelijke vrijheid en van de overtuiging van 
democratische minderheden. 
Méér woningen door méér vrijheid en méér ruimte voo.r particulier initiatief. 
Voor elk kind passend onderwijs; ruime beschikbaarstelling van beurzen. Meer 
moderne scholen. 
Bevordering van de individuele bezitsvorming en van onafhankelijkheid door zelf 
sparen met belastingaftrek. Dit is ook voor de arbeider de beste sociale voorziening. 
Bevordering van een gezonde ontwikkeling in het sociaal-economisch leven. Geen 
opdringing van half-ambtelijke organisaties. 
Boer en landarbeider hebben recht op een deel van het nationaal inkomen, 
evenredig aan hun grote betekenis voor de Nederlandse gemeenschap. 
De aftrek oudedagsvoorziening van pensioenen moet weer uit de wet;· 
Een nationaal gericht radio- en televisiebeleid met meer nadruk op gemeen~ 
schappelijk verzorgde programma's, 
Erkenning van de betekenis van de groep der kantooremplo..yé's, technici en 
bazen voor de maatschappij. Zij en onze onderwijzers en ambtenaren moeten die 
betekenis ook in hun salaris erkend zien. Bescherming, vooral om hunnentwille, 
van het consumentenbelang. 
Gelijke rechten voor man en vrouw, zowel in het huwelijk· als in het econo~ 
misch leven. 
Herziening van de begrafeniswetgeving, zodanig, dat crematie en teraardebestel~ 
ling wettelijk geheel gelijkgesteld worden. 
Krachtig .streven naar cl~ eenheid van Europa met een open oog voor hetgeen 
werlelijk bereikbaar is. . 
Praktische oplossing van het ziekenfondsvraagstuk voor de vrijwillig verzekerden. 
Recht voor en steun aan de gerep1ürieérden uit Indonesië. Het zijn volwaardige 
Nederlanders, die veel voor ons land hebben gedaan. De positie der Ambone~ 
zen moet geregeld worden als een ere schuld. 
Vereenvoudiging van het belastingstelsel met sterke. vermindering van het verschil 
in belastingdruk tussen gehuwden en on gehuwden. In het bijzonder in het belang 
van boeren, handeldrijvende'middenstand en ambachtslieden opene het belasting:
stelsel de mogelijkheid tot het belastingvrij vormen van reserves voor slechte jaren. 
V rijere loonvorming met grotere waardering voor extra prestaties. 

De V. V.D. verkreeg bij de: 
2e Kamer Verkiezing in 1946 
2e Kamer Verkiezing in 1948 · 
2e Kamer Verkiezing in 1952. 
2e Kamer Verkiezing in 1956 

Recht voor Allen 

Stemt 
P.J. OUD 

11!11!11111111 111!11!1!1!1 

305.287 :stemmen 
391.908 stemmen 
471.040 stemmen 

. . . . stemmen 

Vul hier uw naam en adres in: 

NAAM: ..... 

STRAAT: ........................ . 

PLAATS: ...................................................... . 

lnzendea vóór 7 juai 1956 (Postbus 
530, Den H-g). Alles wat - deze 
datuJn binnenko~nt, is van deelnesning 
uitgesloten. De uitslag wordt zo 
spoedig JDogelijk bekend gemaakt. 
Over deze "Opinie-Onderzoek"-prijsvraag kan 
.NIET worden gecorrespondeerd . 
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Over woningbouw~ 
de Engelse 

huren en loonpolitiek 
"welvaartstaat" 

• 
lll 

De ondPrlin!{e naljver vormt 
,, 
een van de redenen voor de eindeloze reek! Jtakingen 

Alvorens iets te kunnen begrijpen van de huisvestinks- en woning
bouwpolitiek ·bij onze buren-overue, is het nodig eers~ een en ander te 
vertellen over het verleden. Het systeem van huizen kopen .af huren, zo
als wij dat hier kennen, heeft in Engeland eigeJilijk nooit of slechts in 
zeer beperkte mate bestaaD. 

Er bestonden maar weinig mensen, die waarlijk eigenaar waren van 
de grond waarop, en de huizen waarin zij woonden. In verreweg de mees
te gevallen kocht men een z.g. "lease", een soort erfpa.éht, waarvan de 
duur gemeenlijk 49, · 21, 14 of 7 jaren bedroeg. In heel enkele gevallen 
kon men - en meestal behoorde de grond dan aan graafschap, gemeen
te of kroon- een erfpacht op de grond kopen voor 99 jaar. 

De bedragen, die men voor een "leasehold" moest (en moet) betalen, 
hebben in de grote steden altijd vele malen hog~r gelegen, dan een ge
wone koopprijs bij ons. In 1921 waren lease-prijzen en huren in Londen 
twaalfniaal ZQ hoog als in Amsterdam. 

Het kwam over het algemeen daarop 
. neer, dat wie een lease kon betalen, een 
lease kocht, waarvan de prijs daalde naar 
gelang de dl!ur van de lease inkromp. 

Voor de arbeiders en de kleine midden
stanel waren er huurhuizen, waarvan de 
Jluren in de grote steden. een generatie 
geleden eveneens in doorsnee 10 à 12 
tnaal zo hoog lagen als in ons land. 

Of deze woningen volledig eigendom 
waren van de verhuurders, dan wél "Lea
seholds" deed evenmin niets af aan de 
huurwaarde als aan de mate en wijze 
van onderhoud. Wij behoeven er Shaw's 
"Widowers' Houses" maar op na te lezen, 
om ons te realiseren, dat dit systeem tot 
in het begin van deze eeuw welig tierde. 

Een grote verbetering was al merk
baar na de eerste wereldoorlog, toen de 
ene bouwvereniging na de andere -som
mige op coöperatieve grondslag - blok
ken moderne flats en kleine huizen ging 
bouwen en ofwel gewoon verhuurde, dan 
wel in huurkoop aanbood. 

Inmiddels was men al in het begin van 
deze eeuw. begon.nen luxe--flat-gebou.wen 
op te richten, waarvan de appartementen 
werden verhuurd. Na de eerste wereld
oorlog begon, eerst langzaam, daa!'na 
sneller, ' het proces van het verbouwen 
van enorm grote herenhuize•- tot flats. 
Ook deze werden verhuurd. Het bouwen 
van steeds luxueuzere flats - soms van 
15 of 20 kamers - nam eveneens gesta
dig toe. Een van de vele goede kanten 
bij deze flatbouw was, dat men in elk 
blok flats vari geheel verschillend for
maat ontwierp, zodat grote gezinnen zo
wel als alleenwonenden, heel rijke en veel 
minder gefortuneerden in hetzelfde blok 
iets naar hun gading konden vinden. 

Het systeem van de leashold werd bij 
deze bouw toch in veel gevallen vastge-
houden; in andere gevallen betaalde men 
weliswaar een maandelijkse of jaarlijkse 
huur maar het huurcontract was in we
zen gelijk aan een lease-overdracht: voor 
zeven jaren of een veelvoud daarvan, of
wel het restant. Wie b.v. de huur van een 
ander overnam moest een vrij groot be
drag ineens betalen voor de lease, plus 
een tamelijk hoge huur. 

Dwars· door deze ontwikkeling heen 
· zijn de gemeente- en graafschaparaden er 
langzamerhand toe overgegaan meer en 
meer arbeiders- en kleine middenstands
woningen (waartussen zoetjes-aan geen 
verschil me.er overbleef) te gaan bouwen, 
welke gewoon per week werden ver
huurd; Daaruit heeft zich de na-oorlogs!) 
woningbouw-op-grote schaal ontwikkeld 
van de nu gesubsidieerde "council-hou
ses" waarover de laatste jaren nogal wat 
te doen is geweest. 

Tenslotte moet nog. worden vermeld, 
dat de landarbeiderwoningen van ouds
her -dat is: eeuwenlang -grotendeels 
z.g. "tied cot~ages" zijn. Dat betekent, 
dat de woning vastzit aan een bepaalde 
baan. Verliest men de baan, dan moet 
men ook de woning verlaten: die is be
stemd voor de opvolger. 

De na-oorlogse woningpolitiek in Enge
land verschilt in meer dan één opzicht 
wezenlijk van de onze. In de eerste plaats 
heeft de woningbouw er prioi'itelt.geh&a. 
over de voedselvoorziening. Bij ons zou 
dat onmogelijk zijn geweest. Zelfs uit
gaande van he.t feit, dat de lichamelijke 
positie van het Britse volk in 1945 aan
zienlijk beter was· dan de onze, is het nog 
de vraag of ook in Engeland prioriteit 
van de voedselvoorziening niet een be-
langrijk grotere na-oorlogse energie-ont
wikkeling zou hebben mogelijk gemaakt. 

te gekend, noch gedwongen inwoning: 
Wie geld had - èn personeel - kon zo 
ruim wonen als hij of zij wilde, wie het 
niet betalen kon verhuurde. Sleutelgeld 
is er, sedert 1918, een vanzelfsprekende 
instelling voor wie een woning wil kopen 
of huren. 

Dit alles heeft een veel grotere elasti
citeit van het woningprobleem in de hand 
gewerkt; de regeringstaak beperkte zich 
meer en meer tot het bouwen van arbei
derswoningen wie het· tietalen kon, ver
schafte zichzelf wel een woning. 

Het is tegen deze achtergrond dat U 
de na-oorlogse politiek moet zien, waarbij 
de gemeenteraden en de graafschapara
den duizendtallen, In zeer belangrijke 
mate gesubsidieerde, "council houses" 
hebben gebouwd. (Het doet er in dit be
toog niet toe . in welke proportie staat, 
graafschap of gemeente hiertoe bijdra
gen). 

Voor deze gesubsidieerde 'Woningen zijn 
tot nu toe vrijwel uitsluitend arbeiders
gezinnen in aanmerking gekomen, onaf
hankelijl{ van het gezinsïp.}{omen, en c.::m 
de hand van: urgentielijstèn, samengeeteld 

volgens een systeem dat, gezien de ·brie-
ven en artikelen in de pers, niemand 
schijnt te begrijpen. Tegen het negeren 
van enige welstandsnormen heeft de hui
dige regering reeds lange tijd bezwaar 
gehad, maar ·het is pas sedert kort dat 
zij de moed heeft opgebracht met maat
regelen voor den dag te komen, om een 
eind te maken aan het zonder enige fi
nanciële discriminatie . betrekken van 
deze woningen, tegen de zeer lage huren 
welke door de subsidie mogelijk zijn ge
maakt. 

Hoewel hiertegen een storm van ver
ontwaardiging is gerezen, hebben zelfs 
de machtige vakverenigingen moeten toe
geven dat het, bij de dikwijls zeer hoge 
gezinsinkomens, bijzonder onbillijk was 
de belastingbetaler te laten opdraaien 
voor subsidies voor woningen, die hij zelf, 
met een vaak veel lager inkomen, niet. 
mocht betrekken. Men is nu bezig een 
systeem uit te werken waarbij de huren 
van deze huizen of flats gecoördineerd 
worden met het gezinsinkomen. 

Ook Is er heel wat ontevredenheid ge-
rezen in verband met de bepalingen, wel
ke door de diverse plaatselijke autoritei
ten zijn gemaakt t.a.v. het bewonen van 
deze council houses. De Engelsman is 
van oudshel' een groot bloemenliefhebber 
en voor mililoenen Engelsen, ongeacht 
stand, ontwikkeling of inkomen, bestaat 
er geen groter genoegen dan 's .zomers
avonds en zaterdagmiddag in zijn eigen 
tuin of tuintje te werken. 

Generaties lang is elk dorp altijd te
recht trots geweest op de pracht en 
kleurrijkheid en verscheidenheid van .7;ijn 
tuinen. In vrijwel ieder Engels dorp is 
het sinds onheuglijke tijden gewoonte bij 
het oogstfeest een tentoonstelling te or
ganiseren van zelfgekweekte bloemen, 
groenten en fruit, waarbij steeds prijzen 
worden Uitgereikt voor de beste inzen
dingen. Ook ·de grotere bloemen- en frult
tentoonstellingen zijn altijd heel trots ge--

Geen vordering van 
woonruimte 

. In de tweede plaats heeft Engeland na 
de oorlog géén vordering van woonruim-

Hier. ziet men enige gesubsidieerde woningen voor arbeiden cm kleine mtaaen
stand, geboutod door gemeente of graafschap ia Engeland, b~sproken i1t het 
artikel van Elka Schrijver. 

Met genoegen publicer~m wij 
hier het tweede artikel van 
ELKA SCHRIJVER, speciaal 
voor ons blad geschreven, dat 
een belangwekkend beeld geeft 
van een bepaald stuk maat
schappelijke ontwikkeling in het 
hedendaagse Engeland. Verge
lijking met de situatie hier te 
lande ten aanzien van de be
sproken onderwerpen is ltellig 
nuttig en leerzaam. 

\.._ J 
weest op de inzendingen van amateuro
kwekers. 

Verboden om iets te mogen 
Nu ia daar opeens de overheid geko

men, die in veel te veel gevallen heett ge
ordineerd, dat alle mensen, die in straat 
zus en straat zo van deze of die nieuwe, 
met subsidie gebouwdè wijk wonen, niet 
meer in hun eigen tuintje mogen werken, 
respectievelijk er alle·en datgene in mo
gen laten groeien en bloeien, dat de gê
meente of het graafschap voorschrijft. 
De heggen moeten van dit soort struik 
zijn en mogen een bepaalde hoogte niet 
overschrijden. Of men mag géén heg heb
ben, maar moet een hekje accepteren. 

In het ene geval mag men geen eigen 
schuurtje of washok of garage hebben, 
respectievelijk zelf timmeren, in het an
dere geval moet men deze bij de woning 
accepteren of men ze nodig heeft of niet, 

Hier mag men geen kippen houden, 
daar geen hond of kat; elders niet meer 
dan ... kinderen; weer erg.ens anders is 
voorgeschreven waar en op welke hoogte 
de waslijnen moeten worden aangebracht. 
Dit alles opdat 9-e aanblik van zo'n straat 

. voo.ral strikt eenvormig blijft en door 
. ge.en .enkele ufting van Individuele. be-
woning wordt "ontluisterd". . 

Ik heb nog geen gevallen gehoord waar 
de gemeente heeft voorgeschreven, dat 
lJl.en bePa.a.lde gordijnen moet hebben, 
maar wel zijn er reèds ontelbare protes
ten in de dagbladen verschenen, omdat 
men b.v. in de keuken geen extra plank
je of rekje mocht ophangen. Ook is er al 
een proces gevoerd door een verdreven 
huurder, omdat zijn krachtsultdrukkin
gen te vulgair werden geacht voor de 
straat. Uit dit alles kunnen wij zien tot 
welke gevaren een te veel aan over
heidsbemoeiing leidt, wanneer deze niet 
in evenwicht wordt gehouden door een 

·voldoende mate van particulier initiatief. 
Enerzijds zien wij hoe, in minder dan 

tien jaren, eeuwenoude volkomen nor
male burgerrechten worden weggevaagd; 
anderzijds heeft tenslotte ook de Britse 
regering ingezien, dat het geld van de 
belastingbetaler op onverantwoordelijke 
wijze werd besteed ter ondersteuning van 
velen, die het helemaal niet nodig heb
ben en met uitsluiting van even zovele 
gezinnen die er wel vopr in aanmerking 
komen. 

Direct~ur en chauffeur 
Alvorens iets te zeggen over de gevol

gen van de gevoerde loonpolitiek en de 
daarmee samenhangende voortdurende 
arbeidsonrust, één voorbeeld ter illustra
tie. 

In dienst van een middelgroot haTen
bedrijf werkt een vrachtautochauffeur, 
die tot taak heeft de geloste goederen 
van het schip naar het veèm te rijden. 
Deze man verdient, inclusief overtijd, na 
aftrek van zijn loonbelasting, in door
snee, maar tevens maximaal, ! 40/-/- xr 
week. Dit maximaal heeft betrekking op 
zijn eigen instelling: hij wil niet meer 
verdienen, omdat hij anders in een ho
gere belastingklasse zou kome" en h~;Jt 
meer verdiende vindt hij dan niet meer 
de moeite waard. Zijn directeur heeft 'n 
jaarinkomen van ! 750/-/-. Op die dagen, 
dat de chauffeur niet meer overtijd wenst 
te we,rken, terwijl er aan bederf onder
hevige goederen moeten worden gelost 
en geladen, moet de directeur op de 
vrachtauto stappen en net zo lang· heen
en weerrijden totdat de hele lading ge-

. borgen is, hetgeen volgens de "wetten" 
van de vakvereniging eigenlijk verboden 
is. 

Vanzelfsprekend krijgt hij hiervoor 
geen cent extra-salaris. De vrachtauto
chauffeur verschijnt ·'a morgena op zijn 

(Vervolg op pag. &> 
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werk In een spiksplinternieuwe Ford Lln
eoln; de directeur rijdt rond in een oer
oude Morris van bescheiden omvang. De 
vrachtautochauffeur met zijn jaarinko
men van f 2000/-/- schoon woont in een 
council house waar hij tot nu toe 7/6 
per week huur betaalde; de directeur met 
zijn jaar-inkomen van f 7150/-/- waar de 
inkomstenbelasting nog af moet, komt 
daar niet voor in aanmerking, maar be
taalt f 350/-/- huur voor een bescheiden 
flat, waar hij woont met vrouw en twee 
kleine kinderen. Zijn vrouw heeft één
maal per week een werkster; zijn moeder 
doet het grootste deel van het wassen, 
naaien en verstellen voor de twee kin-
deren. · 

De vrouw van de vrachtauto-chauffeur 
vindt het gezellig om wat eigenverdiend 
"zwart" zakgeld te hebben: daarom gaat 
zij een paar dagen per week uit werken 
en verdient er op die manier f 5 à f 6 
per week bij. 

Er is één dochter die nu 21 jaar oud is. 
Zij werkt bij een modiste en verdient, na 
aftrek van de loonbelasting, f 15/-/- per 
week, waarvan zij thuis niets -hoeft af te · 
dragen. Zij "gaat" met een jongeman, die 
gemiddeld per week f 20/-/- schoon mee 
naar huis brengt en thuis evenmin iets 
hoeft te betalen. 

Niet alleen, dat deze jongelui welbe
wust niets willen weten van een officiële 
verloving of een huwelijk, en helemaal 
niet van plan zijn geld opzij te leggen 

·voor uitzet of woninginrichting, ·alles 
wordt uitgegeven aan dure kleren, siera
den (gouden horloge, gouden armband, 

·gouden manchetknopen, enz.), dure va
cantiereizen en veel uitgaan. 

De vrachtautochauffeur en zijn vrouw 
sparen evenmin: behalve aan kleren ge~ 

" . ven zij hun geld in hoofdzaak uit aan 
auto, radio met piek-up, televisietoestel, 
enz., enz. Niet aan huisraad, wasmachine 

, of naaimachine. 

Bontmantefs en piano's 

Dit voorbeeld is helemaal niet uitzon
derlijk al vertegenwoordigt het evenmin 
het gemiddelde arbeidersinkomen. • • •) 
Het verschijnsel is geenszins nieuw: de 
zeer hoge lonen, die in de eerste wereld
oorlog in de Engelse· fabrieken werden 

· betaald, hebben toen soortgelijke gevol
gen gehad. Toen werd het geld gewoon
lijk besteed aan bontmantels en piano's. 

Het ligt voor de hand, dat de huidige 
zeer hoge lonen, die niet meer evenredig 
zijn aan de gepresteerde arbeid, onher
roepelijk tot inflatie moesten leiden. Het 
ligt evenzeer voor de hand, dat het op 
zo royale schaal geld uitgeven door een 
deel van de arbeidersklasse de wens doet 
ontstaan bij het andere deel om ook 
steeds met hogere looneisen voor de dag 
te komen, zonder dat het inzicht zèlfs 
maar bestaat, dat dit gepaard moet gaan 
met een hogere arbeidsprestatie. 

De onderlinge naijver vormt dus wel 
degelijk één van de redenen voor de ein
deloze reeks van stakingen, die Enge
land in de afgelopen jaren mililoenen en 
millioenen heeft gekost. De andere oor
zaken liggen o.m. in het feit, dat een 
oorspronkelijk gezond rechtvaardigheids~ 
gevoel is verworden tot opeenstapeling 
van vermeende grieven en uitzonderlijke 
lange tenen. 

In de derde plaats gaat het bovendien 
om een machtsstrijd tussen de vakvereni
gingen onderling, zowel als tussen de 
vakverenigingen en hun leden. Van alle 
stakingen, die in de na-oorlogse periode 
Engeland hebben geteisterd, zijn er maar 
heel weinig aan te wijzen, die op reële 
grieven berusten en waarvan de eisen 
economisch zowel als menselijk verant
woord waren. De trieste waarheid is, dat 
noch de vakverenigingsleiders, noch de 
ielding van de Labour Party, noch de 
huidige regering de moed weet op te 

-brengen om deze vicieuze cirkel te door
breken. 

Een van de oorzaken van dit probleem 
is ook te vinden in de welvaartstaat. Wat 
men ook moge zeggen voor het verplicht 
verzekerd zijn, door de staat, tegen alle 
·natuurlijke risico's die het leven op aarde 
meebrengt, de feiten bewijzen, dat een 
dergelijke algemene verplichte verzeke
ring in een periode van hoogconjunctuur, 
en gepaard aan een belastingpolitiek die 
het sparen bestraft en zinneloos maakt, 
onvermijdelijk leidt naar e~n afwijzen 
van de eigen verantwoordelijkheden op 
elk gebied. 

ELKA SCHRIJVER 

• • •) Het gemiddelde gezinsinkomen is, 
volgens de vorige maand gepubliceerde 
gegevens, f 21/-/- per week. Volgens de 
in januari j.l. gepubliceerde gegevens 
over 1953/154 verdienden ruim 10 miljoen 
Engelsen (bevolking iets minder dan 50 
miljoen) na aftrek vàn belastingen en ' 
sociale verzekeringen tussen f 250/-/- en 
f 500/-/- per jaar; ruim vijf miljoen bis
l!en f 750/-/- en f 1.000/-/-, ruim 600.000 
tussen de f 1.000/-/- en t 2.000/-/-, bijna 
122.000 tu11sen f 2.000/-/- en f 4.000/-/-. 

BEDENKELIJK ARTIKEL IN 
KLEUTERONDERWIJS WET 

·v 

verantwoord~iijkheid voor Zware 

Sedert enkele ma!lnden heeft Neder
land zijn nieuwe kleuteronde~ijswet. 

Dat men er tenslotte toe overgegaan is 
voor een zo belangrijke tak van het 
onderwijs als de onderhavige tot een 
wettelijke regeling te komen stemt tot 
voldoening. Mind·er verheugend is even
wel, dat tijdens de behandeling in de 
Tweede Kamer, nagenoeg onopgemerkt, 
een artikel in deze wet werd opgeno
men, hetwelk voor vele christenen on
aangenaam, voor de meeste niet-kerke
lijken en humanisten principieel ver
werpelijk is. 

Het gaat hier om artikel 17 lid 1, dat 
het godsdienstondenyijs op de openbare 
kleuterscholen regelt. Om te beginnen 
zullen veien, ook in de prot.-christelijke 
kring, d·e kleuter veel te jong vinden 
voor het volgen van godsdienstonder
wijs. Ook onze partijgenoot mr. Wende
laar heeft zich in de Eerste Kamer in 
die zin uitgesproken. Dit betekende na
tuurlijk geenszins, dat hij er bezwaar 
tegen had alis op de, openbare kleuter
school gelegenheid gegeven wordt aan 
ouders, die ;liet deze mening l:oesteren 
en die tot de gemeenschap van de kerk 
behoren of willen behoren·, 'om hun 
kleuters wel door de predikant of gods
dienstleraar tt laten onderwijzen in de 
godsdienst. . · 

en wethouders 
hij zei) wei r.iet van zou verdenken hu
manist te zijn kon hij zich voorstellen, 
dat men in deZe kring tegen een derge
lijke gang van zaken doorslaggevende 
bezwaren koesterde. Voor de verbrei
ding van het Christendom achtte prof. 
Gerretson de regeling geenszins voor
delig; men bereikt er alleen maar een 
scherpere scheiding des geloofs mee als 
tot dusver reeds het geval is. 

Het behoeft geen betoog, dat ook 
onze partijgenoot mr. Wendelaar voor 
deze ,,ongewenste doorbreking van de 
sfeer in een kleuterklas doorda-t som
mige kinderen tijdens het godsdienst
onderw;is van hun eigen leidster de 
klassegemeenschap zouden moeten ver. 
laten wegens de principiële bezwaren 
hunner ouden, tegen dit onderwijs" niet 
de minste sympathie had. Het is dan 
ook al te vreemd. Vele ouders zullen 
zich welhaast gedwongen voelen hun 
kinderen toch maar naar die les te zen
den, want de kleuter zijn juf te ontne
men, die één van de belangrijkste figu
ren van zijn wereldje is, 1s een heel ding. 

Zo beslist dus het wetsartikel over 
het brengen in twee sf·eren van de kleu
ter en niet de ouders. Niet de levens
overtuiging of het geloof van deze 
ouders geeft de doorslag. En dat in een 

(;emeentelijke 
-kt·r\elijke 

burgemeesters 

land dat in zijn onderwijswetgeving het 
recht van de ouders, de richting van de 
opvoeding hunner kinderen te ·bepalen 
ondubbelzinnig heet te hebben vastge
legd! Kan het een goede wet zijn, die 
de ouders tegen hun wil zulk een ge
wetensbeslissing poogt op te dripgen ? 

Vandaar dat deze uiteenzetting een 
beroep wil doen op bur·gemeester en 
wethouders, waarop de wetgever de 
beslissing tenslotte heeft afgewenteld. 
En wel een beroep op het verlof, als 
bedoeld in :trtikel 17 niet toe te staan. 
Wij dienen er als liberalen, ongeacht of 
wij ~an christelijke of humanistische 
huize zijn, aan mee te werlren, dat de 
praktijk van ae openbare school in Ne
derland, die oe klasseonderwijzer in de 
school buiten de controverse christe
lijk-onchristelijke laat, bestendigd worot, 
ook en vooral op de kleuterschool. 

Ook te dezel' plaatse leek het daarom· 
juist de bezwaren tegen dit wetsartikel 
nog eens uiteen te zetten, de burge
meester, wethouders en raadsleden van 
de Nederlandse gemeenten er opnieuw 
op te wijzen, dat de gemeente hier be
slist en de consequellti~s van deze door 
Burgemeester en VVethouders te nemen 
beslissing te vermelden. 

ROETHOF. 

subsidies voor 
doeleinden 

VVij spreken van onderwijzen in de 
godsdienst. Beoogd wordt namelijk niet 
allereerst het houden van bijbelvertel
lingen, doch wel degelijk het tot chris
tén zijn oproepend onderwijs. Ouders, 
die hun kinderen daaraan laten meedoen 
behoren er -:Ierhalve van doordrongen t-e 
zijn, dat hier niet zonder meer feitelijke 
kennis wordt verstrekt, doch godsdien
stig inzicht onder de schoolgaande kin
deren wordt verspreid. 

Een betere oplossint{ ware mo~elijk en l{ewenst 

Mocht het kind thuis in een niet
,godsdienstig, een bewust· of onbewust 
humanistisch milieu worden opgevoed, 
dan wordt het, deelnemende aan deze 
godsdienstles, de christelijke waarheid 
geleerd, althans één _der christelijke 
waarheden gelijk mr. Wendelaar niet 
ten onrechte opmerkte, want in prot.
christelijke kring is er immers nogal 

-wat nuancering en verschille d reb:;:
eus uitglingspunt. In elk geval betreft 
het hier een waarheid, die de ouders 
thuis niet als zoc1anig volgen of erken
nen en het behoeft nauwelijks betoog, 
dat dit een in geestelijk en pedagogisch 
opzicht ongewenste toestand is. 

Het reeds eerder genoemde artikel 17 
geeft aan Burgemeester en Wethouders 
de mogelijkheid om kleuterleidsters, die 
door een kerkelijke ·gemeente of kerk 
zijn aangezocht dit godsdienstonderwijs 
te geven, verlof te verlenen met be
houd van bezoldiging. Het komt er dan 
op neer, dat de klassele"ïdsters van de 
kleuter, de eigen juf, het onderwijs gaat 
ge\·en "binnen de schooltijden" en wol 
"op uitdrukkelijk in het leerplan ge
noemde uren". Met andere woorden, de 
kleuterleidster voor· alle kinderen, wordt 
godsdienstleidster voor een deel der }{in
deren. 

Een deel der kinderen? Ja, want 
ouders die zelf het chistelij·k geloof niet 
als waarheid erkennen zulle•1 er in 'ie 
regel weinig voor gevoelen hun kinde
ren naar een dergelijke godsdienstles t·e 
sturen. 

Hier stuiten wij evenwel op een deli
caat punt in het wetsartikel, dat een 
onjuiste oplossing voor de kwestie van 
dit godsdienstonderwijs aan de hand 

.. doet. De leidster, die de lessen gnnt · ·~
ven wordt de christelijke leidster. De 
kleuters worden verdeeld in twee groe
.pen. De ouders, die hun kind niet wil
len zenden naar de godsdienstles, ver
breken daardoor het klasseverband en 
plaatsen hun k!nderen bewust in een 
uitzonderingspositie, omdat dez·e naar 
een ander lokaal moeten gaan. 

De christelij·k-historische senator prof. 
dr. G. C. Gerretson lwn zich geen psy
chologisch ongewenster toestand voor
stellen. "De geschiedenis van Aladin en 
de wonderlamp alsmede het sprookje 
van Roodkapje mogen aan de gehele 
klas worden verteld, maar het verhaal 
van Christus is bestemd voor een apart 
klasje". 

Hoewel men er prof. Gerretson (zoals 

(Ingezonden) 

Naar aanleiding van "Gemeentelijke 
subsidies voor kerkelijke doeleinden" het 
volgende: 

In ons weekblad van 7 april 1956 las 
ik bovengenoemd artikel, als zijnde een 
wederwoord aan dr. P. D. van Royen-

Subsidies voor kerkelijke doeleinden, 
afgezien van staatsrechtelijke of geen 
staatsrechtelijke bezwaren (artikel 25/2), 
is in Nederland een zaak, waarmede men 
zich al te gauw op glad ijs begeeft. Spe
ciaal het Rooms Katholiek kerkgenoot
schap (en al haar "mantelorgànisaties") 
heeft er vooral in het Zulden een handje 
van voor de overheid ruimschoots subsi
dies te laten verlenen. 

Daarentegen gereformeerde en ultra 
gereformeerde groeperingen (b.v. van wij
len ds. G. H. Kersten) zullen het beneden 
hun waardigheid achten om hiervoor een 
beroep op de overheid te doen. 

Brede lagen van ons volk vvelen er 
niets voor om met hun protestantse be
lastingpenningen b.v. r.k. kerkbouw 
(zoals te Nijmegen) te subsidiëren. 

Evenals dr. P. D. van Royen ben ik 
Remonstrants Gereformeerd en wijs ik 
"overheidssubsidies" in welke vorm dan 
ook aan kerkgenootschappen af. 

Maar nu die zeer verdienstelijke Wika 
L. de Piu! 

Het is een feit, dat de plaatselijke, zo
wél de centrale kas van de kerkgenoot
schappen er niet te best voorstaan. 

Vele predikanten "genieten" een trac
tement. dat beneden het loon van een 
goed vakman ligt, om van de pensioenen 
van predikantsweduwen der Ned. Herv. 
Kerk maar te zwijgen. 

Toch kan de Staat helpen, maar op·een 
andere en voor Nederland bij de uitvoe
ring daarvan, op vele moeilijkheden stui
tende manier. 

Het is een feit, dat bij onze Oosterbu
ren diverse zaken op eenvoudige, doch 
zeer doeltreffende manier zijn geregeld. 

Nauwkeurig wordt, wanneer men een 
werkkring aanvaardt, geïnformeerd, tot 
welk kerkgenootschap men behoort. Deze 
vraag ter bepaling aan welk kerkgenoot
schap de belastingdienst de "Kirchen
steuer Abzug 1 %" moet afdragen. Het 
resultaat is, dat iedereen, die tot een 
kerkgenootschap behoort, die 1 % moet 
afdragen (van het bruto-inkomen). Te
vens houdt het inkomén der kerkgenoot
schappen direct verband met de inko
mens der belastingplichtigen. 

De kerken kunnen, behoudens de zich 
bij onze oosterburen voordoende calami-

telten tengevolge..-.an de oorlog, heel goed 
met deze 1 '% rondkomen. 

Het komt mij voor dat In Nederland 
een soortgelijke maatregel voor de kerk
genootschappen een grote uitkomst zou 
zijn. 

Gevaar van "politieke eisen" doot· de 
Staat aan de kerkgenootschappen be
staat volgens mij (in Nederland) niet. 
Kerk en Staat kunnen even vrij tegen
over elkaar blijven staan, terwijl de kerk 
beter geholpen is dan met subsidies, die 
de ontevredenheid opwekken van stad
genoten belastingplichtigen van een an
dere godsdienstige overtuiging. 

Wika L. de Ru zou via de Centrale 
Kas (van waarschijnlijk de Ned. Herv. 
Kerk) misschien uitstekend (en voor 
haar aangenamer) geholpen kunnen wor
den om haar zeker verdienstelijk werk 
naar behoren uit te kunnen voeren. 

Stel nu. dat in onze Staten-Generaal 
een ruime meerderheld te vinden is om 
voortaan de Staat de kerkelijke belastin
gen te laten innen 

Nu komen de moeilijkheden, zijn er in 
Duitsland slechts twee vakjes van de 
"Lohnabrechnung" bedrukt met "Kir
chensteuer Evangelisch" en "Kirchen
steuer Katholisch", het zou in Nederland 
een hele opsomming moeten worden. 

AI komt het in Nederland waarschijn
lijk nooit zover, toch is• dit Duitse voor
beeld mijns inzienl'l ruimschoots de moei
te van het overdenken waard. 

Lezen wij niet ip Klaasje Zwenster. dat 
ds. Gerlof Bol te Slikdorp een traeterneut 
"genoot" van f 600.-- 's jaars (± 1840), 
voor die tijd al laag. In 1943 "genoot" de 
predikant te Wijngaarden een tractement 
van f L500.-- + opbrengst van tuin en 
gaven der boeren. 

Aan belastingdeskundigen in de V.V.D. 
de opgave om eenl'l voor te rekenen, wel
ke gevolgen een bovengenoemde maat
regel voor de kerkgenootscha~pen in Ne
derland kan hebben. 

Persoonlijk vind ik de toestand, op dit 
gebied in Duitsland buitengewoon recht
vaardig, men weet echter aldaar waar
schijnlijk niet beter of het hoort zo! 

Ook hier doen de kerkgenootschappen 
veelal een beroep op tenminste 1 %. soms 
helemaal niets, terwijl het juist uitste
kend kan. Men zal zich echter wel scha
men om bij ·doorvoering van boven voor
gestelde maatregel op grote schaal voor 
kerkgenootschappen te gaan bedanken. 

Eén en ander schrijf ik om een op
rechte bijdrage te' leveren, de kerken in 
hun geldnood tegemoet te komen. 

I J. J. RINKES 
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PERSOON, PARTIJ EN POLITIEK 
Thorbecke, -een, lichtend 

nog 
tf 

veel 

waarvan voorbeeld, 

kunnen leren 

•• steeds WIJ 

Het gebeurde eens, dat een Welgenoot van 'l'horbecke, wellicht om bij de grote 
staatsman in het gevlei te komen, breedvoerig wilde uitweiden over een werk, dat 
bij Jl88 had gelezen en waarvan hij meende te mogen veronderstellen, dat ook 
1'borbecke bet; kende. Het werd een misrekening. 

1'horbecke antwoordde op onverstoorbare wijze, dat "hij zover nog niet was ge
komen". De grote liberale staatsman was niet alleen wars van gevlei, hij durfde ook 

iets te laten liggen. 
Hij behoorde tot die mensen, die niet de minste behoefte hebben meer te schijnen, 

clan ze zijn, omdat ze veel meer zijn, dan ze dikwijls schijnen. Uit de beschrijvingen 
van 1'horbeckes persoonlijkheid blijkt overduidelijk, dat hij nooit de populariteit heeft 
gezocht en dat hij het gelukkigst was in de stille beslotenheid van zijn ·studeer

vertrek en die va.n zijn gezin. 
Als 'l'horbecke in o~ dagen leefde zou hij ongetwijfeld de minst gefotografeerde 

p;,liticus ln Nederland, maar wellicht de meest bekende Nederlander zijn. "Nooit 
beeft hij geroemd op zij1l daden. Van ijdele woorden had hij een afkeer. 

Hij behoorde tot de burgers, waarvan 
een vermaard Frans schilder zeide, dat 
bun naam nog leven zou als aan de hel
den van de dag, die in pronkziek vertoon 
en pochende werkzaamheid hun kracht 
110ehten niemand meer zou denken," zegt 
Buys in een herdenkingsgeschrift. Zijn 
overlijdensbericht werd op de meest een
voudige wijze bekend gemaakt. "Welk 
een tegenstelling vormt dat korte en een
voudige bericht, waarin de zijnen van 
zijn afsterven kennis gaven, met die · pra
lende advertenties, waarin een aantal 
onbeduidende' personen, ijdel tot over het 
graf, de opsomming hunner waardigheid
jes nog besluiten met een "enz.", opdat 
de wereld toch goed zou weten, welk een 
gewichtig personage haar weer ontval
len is!" vervolgt bovengenoemde levens
beschrijver; die er in het verdere verloop 
van zijn geschrift uitvoerig op wijst, hoe 
Thorbeckes verdraagzaamheid, zijn ijver 
voor de verlichting en de stoffelijke voor
uitgang van ons volft nimmer ontsierd 
werden door streven naar populariteit. 

De grote voorganger 

Voor de liberalen van onze tijd blijft 
Thorbecke de grote voorganger. Het is 
vooral in de laatste jaren, dat dit meer 
en meer aan de dag treedt en erkend 
wordt. De hernieuwde belangstelling voor 
de liberale beginselen gaat gepaard met 
een hernieuwde belangstelling voor het 
leven en werken van Thorbecke. 

Ik acht dit een zeer gelukkig verschijn
sel. 

Dat men de liberalen voor conservatie
ven zou gaan verslijten, was duidelijk. 
Het WB..!I het enige middel om deze poli
tieke groepering, die men van het begin 
af heeft gevreesd, omdat men wel heel 
goed begreep en inzag, dat op d'en duur 
de strijd voor de vrije mens met de vrije 
levensovertuiging niet zonder succes zou 
kunnen blijven, ik herhaal: het was het 
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enige middel om de liberalen te bestrij
den. 

Geen fraai middel en nog minder een 
doeltreffend middel. De liberale beginse
len, zoals die reeds werden voorg«l,,ltaan 
en tot daden gebracht door Thorbecke, 
hebben eeuwen achtereen in de Neder
lande.n in belangrijke mate inhoud ge-· 
geven aan de nationale gedachte. Men 
·moet niet, zoals wel eens wordt gedaan, 
teruggaan tot de tijd van de Franse 
revqlutie, maar tot die aan het begin van 
onze onafhankelijkheid, toen een -wmem 
van Oranje tegenover de tyrannie van de 
Spaanse Koning en later ook tegeno.ver 
de onverdraagzame houding van een deel 
van de .Nederlanders, verdraagzaamheid 
stelde verzoeningsgezindheid plaatste 
waar zulks maar mogelijk was en vrij
heid eiste voor de tot vrijheid geboren 
mens. 

Thorbecke, de mens 

Wanneer dan in onze tijd belangstel
ling groeit voor de figuur van Thorbecke, 
zo moge er dit toe leiden, dat men vooral 
ook aandacht zal schenken aan zijn per
soonlijkheid en zijn levenshouding als 
staatsman en gewoon burger. 

Men ontdekt herhaaldelijk, dat bij de 
beschouwing Tan Thorbecke het accent 
steeds valt op zijn staatkundig inzicht, op 
zijn staatkundige activiteiten, maar nooit 
mag worden vergeten, dat die geheel en 
al bepaald werden door de méns Thor-
becke. · · · · 

En ik geloof, dat het goed zou zijn, als 
op dat feit eens wat meer de aandacht 
werd gevestigd. Thorbecke zocht nimmer 
de populariteit. Zijn onbaatzuchtigheid 
WB..!I, zo zegt Buys, smetteloos. Door de 
toejuiching werd hij niet tot overmoed 
geprikkeld, onder de tegenstand duldde 
hij niet, dat moedeloosheid of wrok post . 
vatten in zijn ziel. 

Van hem kon worden gezegd, dat hij in 
leven en werken de woorden tot de zijne 
had gerllaakt, die eens werden gesproken 
door een ander edel man: "Populariteit 
in de alledaagse -Zin van het woord is 
niet waard, dat men er moeite voor 
doet. Doe uw best, verwerf u de goed
keuring van· uw geweten, dan zal een 
beter en edeler populariteit uw deel zijn." 

Wie . in de politiek gaat, moet tegen 
een duwtje kunnen. Meer dan anderen 
staat de man of vrouw, die deelneemt 
aan het politieke leven en daarin op den 
duur een plaats· gaat innemen, bloot aan 
kritiek. En misschien is dat niet het 
ergste en zijn lof .en verheerlijking voor 
zijn persoonlijkheid een groter gevaar. 

Succes maakt niet zelden overmoed'ig 
en hoogmoedig. Thorbecke wist die geva
ren buiten te sluiten. Hij bleef wat hij 
was in tijden van grote successen en van 
ernstige tegenslagen, hij onderkende de 
vleiers en ging niet ten onder aan de 
haat , en vernederingen van wie zijn 
openlijke en bedekte vijanden waren. 

Al zijn levènsbeschrijvers zijn unaniem 
van oordeel, dat hij door een diep en 
levend geloof aan de God der liefde be
zield werd en op de weg van zijn edele 
plichtsbetrachting en toewijding aan het 
grote en goede, op het staatstoneel en in 
zijn dagelijks leven, Gods licht en vrede 
gevonden had voor zijn hart. 

De mens, die zo leeft, kan het stellen 
zonder menselijke vleierijen. 

Hij is waarlijk vrij. 
En omdat hij waarlijk vrij is, kan hij 

een waarachtig liberaal worden geheten. 
Men is niet liberaal, omdat men ten 

aanzien van economische vraagstukken 
een liberale opvatting heeft. 

Men is evenmin alleen maar liberaal 
als men ten aanzien van sociale en cul
turele zaken ·de mening huldigt, dat de 
zelfstandige kracht in de burger moet 
worden versterkt en levendig gehouden. 

Men is alleen libraal als men waarlijk 
vrij is. 

Het politieke leven heeft zich in de 
loop der jaren moeten aanpassen aan 
nieuwe wegen. Met name de verspreiding 
van de beginselen, zo men liever wil: de 
propaganda voor de partij, maakt van 
andere middelen gebruik dan in de tijd 
van Thorbecke. Ik denk hier aan mB..!I
sale bijeenkomsten en het proces van de 
visueelmaking. Voor de liberale mens ligt 
ln de massale bijeenkomst iets, dat hem 
bevreesd maakt. 

De werkelijk liberale mens 

Er is hierbij_ geen sprake van cOnser
vatisme, maar van een geestesgesteldheid, 
die karakteristiek is voor de werkelijk 
liberale mens, dat is de mens, die zich 

wist te bevrijden van de slavernij vaa 
het collectivisme en de valstrikken van 
wat hem onvrij maakt. 

Het zelfstandig denken speelt daarbij 
een grote rol en dat verklaart, waarom 
deze liberalen zich doorgaans het geluk
kigst voelen in de beslotenheid van hun 
gezinsleven, van de kring hunner naaste 
medewerkers en van liun studeervertrek. 

Men heeft gepoogd dit uit te leggen als 
een soort individualisme, dat gespeend 
zou zijn van sociaal besef. Maar niemand 
duidelijker dan Thorbecke heeft daarvan 
het tegenbewijs in zijn leven geleverd! 

Hoe meer men zich verdiept in de per
soonlijkheid van Thorbecke, hoe sterker 
men oog krijgt voor de ware karakter
trekken van het liberalisme, dat niet ill 
propaganda, hoe goed bedoeld dan ook. 
zijn kracht zocht en vond, maar uitslui
tend in het uitdragen en tot daden bren
gen van zijn hoge beginselen door eea 
leven van grote toewijding en dienst aan 
de zaak van het algemeen, lévend ea 
niéuw blijft. 

VAN MOURIK 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Nieuwe afdeling te Maarssen 

gestart 
Nadat in de na-oorlogse jaren reedS 

enkele pogingen waren mislukt, is het 
er ook te Maal'S8en toch eindelijk van 
gekomen! 

Nog juist op tijd om in de komende 
verkiezingsstrijd met overig liberaal 
Nederland mee ten strijde te trekken, i8 
op 9 mei jl. de afdeling M-rssen van 
de V.V.D. opgericht. 

De_ jonge afdeling is gestart met 34, 
hoofdzakelijk nieuwe, ledeJL In bet voor
lopige bestuur zijn gekozen de beren J. 
G. Alleman, M. B. van Ingen en ir. J. J •. 
Hendrikse. 

Er zal op korte termijn een algemene 
ledenvergadering worden uitgeschreven 
ter verkiezing van een de:f"mitief be
stuur. 

Intensieve propaganda voor Lijst 5 
(o.a. een openbare verkiezings-vergade
ring) en een grote ledenwer:f.p.ctie vor
men het programma op korte termijn. 

Een ledental van 100 wen!lt het voor
lopige bestuur nog dit j-r gerealiseerd 
te zien. 

Wanneer de huidige leden zich hun 
individuele verantwoordelijkheilil voor de 
liberale zaak bewust zijn en medewer

. ken de liberalen te M-rssen te bun· 
delen, kan het niet anders of Maarssen 
krijgt .een bloeiende afdeling. 

Dit zal onze zaak bij de gemeente
raadsverkiezing In het komende najaar 
ten goe8,e komen. 

Utrecht wekte belangstelling 
voor de politiek 

met het Politiek Cabaret 
Is politiek een saaie zaak, zoals velen 

ten onrechte beweren? In Utrecht werd 
op 8 mei j.l. het bewijs van het tegen
deel geleverd voor een vrijwel uitver
kochte zaal van K. en W; 

Daar besteeg eerst mevr. Stoffels
Van Haaften, sinds korte tijd Tweede 
Ka:meriid voor de V.V.D., het spreekge
stoelte om in een pittig betoog d-e as
pecten der komende verkiezi'!lgen en de 
rol van de V.V.D., als verdedigster on
zer geestelijk-e vrijheid, te belichten. 

Daarna was het woord aan het ge
zelschap van Alexander Pola, dat een 
voortreffelij·k programma bracht. De 
politieke en ook de niet poliNeke num
mers oogstten terecht grote bijval. 

Het was een avond van grote verbon
denheid, die, naar wij hopen, een voor
bode moge vormen van het succes, dat 
de V.V.D. bij d>e komende verkiezingen 
in Utrecht en elders zat behalen! 

Afdeling Tilburg 
onder nieuwe leiding 

Zoals in zovele andere plaatsen hebben 
ook in Tilburg enkele leden besloten de 
liberale gedachte daar te versterken. Een 
nieuw bestuur is gevormd met als voor
zitter de heer J. C. de Winter en als se-

cretaris de heer J. W. Hoofdman, Van 
Linschotenstraat 18. 

Van het optreden van dit bestuur kan 
niet alleen een versterking van het le
dental ter plaatse, maar ook een gunstige 
invloed op het bij de a.s. verkiezingen 
te behalen aantal stemmen verwacht 
worden. 

Delfziil genoot van 
Politiek Cabaret 

Voor een goeè. bezette zaai trad ons 
politiek cabaret met veel succes op. 
Mejuffrouw mr. L. L. M. Toxopëus 
Pott gemeenteraadslid te Delfzijl hield 
een boeiende rede. Kortom een . zeer ge
slaagde avond. 

Activiteit in 
Drente en Groningen 

Diverse oprichtingsvergaderingen 
In de provincies Drente en Groningen 

wordt zeer actief voor d·e Partij ge
werkt. 

Hieronder volgt een overzicht van 
diverse oprichtingsvergaderingen, die 
deze maand hebben plaats gehad en nog 
zullen plaats vinden. 

Op 8 mei j.l. vond een oprichtings
vergadering plaats te Zuidbroek, waar 
dr. K. van Dijk het woord voerde . 

Op 11 mei te Smilde, alwaar ons Ka
merlid Zegering Hadders sprak. Op 14 
mei te Noordbroek met als spreker mr. 
Geertsema. 

Op 18 mei wordt een oprichtingsver
gadering gehouden te Nieuwe Pekela 
met als spreker ir. A. Voet. 

Mr. dr. De Langen spreekt op 23 mei 
te· Klazienaveen. 

Op 24 mei vindt een oprichtingsver
gadering te Roden plaats. 

Deze bijeenkomsten worden voorbe
reid door de regionaai propagandist van 
de Partij, de heer 0. de Vries. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringend verzocht, de 
verhuizing van leden nsar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algerileen 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 he• 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 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. 
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ONZE .. KAMERKANDIDATEN 
* * De persoonlijke band tussen kiezer ett 
* afgevaardigde moge in h_et stelsel der 

evenredige vertegenwoordiging zijn verzwakt, zij is 
toch stellig n i e t geheel teloor gegaan. 

De gelukkig altijd nog velen, die politiek niet 
geheel onverschiUig of onbewust door het leven 
gaaa, zien niet alleen naar de doelstellingen van de 
partij of de richting hunner keuze, maar stellen 
toch óók belang in de persorten, die de aan het 
program ten grondslag liggende beginselen in de 
Kamer zullen hebben te verdedigen. 

Met ;Lndete woorden: de bewuste kiezer kijkt óók 
naar de samenstelling van de kandidatenlijst, welke 
de .partij, waar zijn sympathie naar uitgaat, heeft 
ingediend. 

Voor zover hij zich zijn medeverantwoordelijk
heid yoor de samenleving bewSt is ( eq met "hij" 
bedOelen we -oatuurlijk 66k: "zij"), is hij zelfs lid 
van de politieke partij zijner keuze en heeft hij 
med.egec:itaJt aan het samenstellen van de kandida-
tenlijst. . · · 

Die sameosteHing van de lijsten is een hoogs~ 
belangrijk wérk. Thans wi.ileo prof. Stru.yckert heeft 
eens-·beto~ dat de kandidaatstelling in zoverre 
eigenlijk gewichtiger is dari de verkieiing ~f, dat 

. daarbij voór tenminste 90 pct van de personen reeds. 
wordt uitgémàakt, wie in de Kamer (opnieuw) zit
ting zullen krijgen. 

De uitslag van de verkiezing geeft dan verder 
eigenlijk alleen antwoord op de vraag, welke groe
pen in getalsterkte gelijk zullen blijven, wie iets 
zullen winnen en wie één of enkele zetels zullen ver
liezen. 

Als aanwijzing van de richting, waarin het poli
tieke denken van ons volk blijkt te evolueren, be· 
houden otlk de hedendaagse verkiezingen nog altijd 
haar grote waarde en ...... haar prikkelende onzeker-
heid, welke het sportieve element ervan· vormt. 
Nochtans kan niet worden ontkend, dat ·in ieder 
geval voor het toekomstige a a n g e z i c h t der 
Kamer de samenstelling der kandidatenlijsten de 
belangrijkste factor vormt. 

* * * 

Over die samenstelling. wordt in menige partij
organisatie en in menige het laatste woord 

in dezen ,_sprekende algemene ledenvergadering, óók 
voor .zover het de zittende Kamerleden betreft, een 
felle strijd gevoerd. 

Dat dit mogelijk is, moet worden toegejuicht. 
Eenmaat gekozen, heeft de volksvertegenwoordiger 
te stemmen "zonder last van of ruggespraak met 
hen, die benoemen", zoals_ de Grondw~t het zegt; 
m.a.w.: hij neemt zijn beslissingen geheel op eigen 
verantwoordelijkheid en naar eigen geweten. Maar 
wanneer de nieuwe kandidaatstelling aan de orde is, 
zal zijn werk en zijn optreden ter beoordeling 
staan van hen, die over de kandidaatstelling beslis
sen. 

Hoe pijnlijk het voor de betrokkene soms ook 
moge zijn, de vrijheid om hem of haar niet opnieuw 
kandidaat te stellen of op een lagere plaats te zet
ten, zal nimmer kunnen en mogen worden betwist. 

Gelukkig kunnen we herhalen hetgeen we twee 
weken geleden reeds schreven: een der belangrijk
ste factoren voor ons vertrouwen in een nieuwe 
vooruitgang van ons stemmental is gelegen in de 
kennelijke .instemming, welke het werk van de 
V.V.D.:Kamerfractie in de afgelopen vierjarige par-

(I) 

DRS. KORTHALS 
•.... . plaatsvervangend fractie-leider ...... 

lementairè p~iode)n brede l~en van ~, v"olk heeft 
gevon~Ien. ,, .:'·· . 

Een :instemming, welke meae .to.t qit~ng kwam in 
de onbestredên . w:ijze, w~aro.p. in alle stád.i~ van de 
voorbereiding der_ kandidaatstelling voor ieder heeft 
vastgestaan, dat in de eerste plaats alle zittende 
leden vkn de Kamerfractie opnieuw dienden te 
worden gekandideerd en dat als lijstaanvoerder 
weder zou optreden onze partij- en fractievoorzitter 
prof. mr. P. J. 0 u d. 

* * * 

I n dit en volgende nummers van ons blad zullen 
· de lezers de portretten en korte levensbeschrij

vingen aantreffen van hen, die in onze westelijke 
en oostelijke lijstengroepen op de eerste kansplaat
sen zijn gezet en van wie een aantal dus een rede
lijke kans maakt, bij zetelwinst en vervolgens bij 
uitbreiding van het ledental van de Kamer, onze 
fractie te komen versterken. 

Wat de thans zittenae leden van onze fractie 
betreft achten wij voor onze lezers een levensbe
schrijving overbodig. Men kan die op vele plaatsen 
aantreffen: Voor hen is niet het belangrijkste wat 
zij eens waren, maat wat zij in de Kamer presteren. 

Het is daaraan, dat we, zij het voor ieder uiteraard 
slechts heel kort, in enkele artikelen een ogenblik 
aandacht willen wijden. 

Een goed fractievoorzitter te zijn, is een moeilijke 
taak. Een taak, die grote· parlementaire ervaring 
vereist, de gave van het woord, persoonlijk over
wicht, een zowel brede als diepgaande kennis van 
alle belangrijke nationale en internationale vraag
stukken en het vermogen om deze, zonder zich in 
details te verliezen of zich door zijp~den te laten 
afleiden, te projecteren tegen de achtergrond van 
het eigen beginsel en die tenslotte eeh snel reactie
vermogen vraagt, dat in staat stelt, tijdens het par
lementaire debat aan de meest verrassende en on
voorziene wendingen het hoofd te bieden. 

* * * 

Zelfs zijn heftigste politieke tegenstanders zul
len erkennen, dat de fractievoorzitter van de 

V.V.D., onze lijstaanvoerder prof. ,mr. P. J. 0 u d, 

meester op alle wapenen in het politieke duel, als 
geen ander over die eigenschappen beschikt. 

De. fractievoorzitter van de K.V.P. en die van de 
P.v.d.A, · hebben het voordeel van de numerieke 
sterkte hunner fracties. Dat geeft, afgezien van hun 
persoonlijke capaciteiten en hun persoonlijke over
wicht, aan hun woord vaqzelf reeds een zeker ge
wicht. Het gewicht namelijk valt het getal, dat bij 
de parlementaire besluitvorming nu eenmaal wel 
een belangrijke rol moet spelen. 

Er zijn misschien maar weinigen, die ten volle 
beseffen, van welk een betekenis het voor een nu
meriek bescheiden fractie als de onze is, te beschik
ken over een aanvoerder, wiens verschijnen op het· 
spree~gestoelte altijd weer iets van een gebeurtenis 
is. 

Wat hij zegt is niet alleen altijd van belang, 
maar hij weet het ook zo te zeggen, dat zijn stem 
doordringt tot buiten de muren van het parlement; 
tot brede lagen van ons volk. 

Dat gold met name voor zijn indrukwekkend ver
zet tegen de aantasting van de geestelijke vrijheid, 
"'""a'.: l.ij 'gdegen zag "ówel in bepaalde passages 
van het mandement der bisschoppen als in . het. ont
werp, dat een discriminatie inhield .-oor dè voor- , 
standers der crematie. · · 

Het gold ook v00r zijn verzet tegen tie niet· do~r 
dringende omstandigheden gerechtvaardigde aantas: 
ting van verkregen pensioenrechten bij het ontwerp 
Algemene Ouderdomswet. 

* * * 

De heer H. A. K o r t h a 1 s, economisch docto- · 
randus, oud-journalist, voor zijn vroegere 

medestrijders uit de vooroorlogse liberale jongeren
beweging nog altijd de "jonge Korthals", maar in
middels toch ook alweer een vijfenveertiger, mogen · 
we wel als eerste na onze lijstaanvoerder noemen. 

Hij is, in ruim tien jaar Kamerlidmaatschap, ge-
. worden tot een allround politicus van brede allure 

en van een scherp inzicht in politieke mogelijkhe
den, die dan ook met overtuiging door zijn fractie
genoh~n als plaatsvervangend fractieleider is aan
gewezen. 

Buitenlandse Zaken en Defensie-aangelegenheden 
vormen ~ specialiteiten zijner pa-rlementaire werk
zaamheden. Van het begin of heeft hij onze fractie 
vertegenwoordigd in de parlementaire vergaderin
gen van de Raad van Europa en van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

\'V c:rkzaamheden, die Yolkomen passen bij zijn 
weloverwogen optreden, bij zijn praktisch idealisme, 
dat hem volkomen open doet staan Yoor de eisen 
van de geheel yercwzlerde na-oorlogse internationale 
verhoudingen, maar h::m tegdijk behoedt voor het 
najagen van voorlopig onverYulbare illusies, en bij : 
zijn diplomatieke aanleg. . .. . .. · 

Tijdens onze Jaarvergaderingontbrak Korthals op 
het appèl. Zijn internationale werkZàatnheden bon
den hem weer elders. Maar dit· belette· partijvoorzit
ter Oud niet, zowel in zijn jaarrede als bij de be
sopreking van het beleid der Kamerfracties grote 
dank te richten aan het adres van de heer Korthals 
voor .de wijze, waarop hij ook in het internationale 
milieu onze fractie vertegenwoordigt en de liberale 
gedachten verdedigt. 

Het krachtige applaus, dat daar beide keren op 
volgde, toonde wel aan, hoezeer de gehele partij dit 
oordeel onderschrijft. · 

• 
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Flitsen van Het Binnenhof (1) ke ten gevolge van overheidsmaatregelell 
hun cultuurgrond moeten afstaan". 

Tweede Kamer beëindigde haar permanente vergaderingen • 
Kamerleden op verkiezingspad • De laatste werkzaamheden • Uit· 
gifte IJsselmeergronden • Motie voor uitgifte ook in eigendom. 
aanvaard • Nieuwe Uitverkopenwet • Tiideliike regeling afbeta
lingsovereenkomsten. 

Tegen deze motie stemden de P.v.d.A. 
en de C.P.N;; vóór stemden de aanwezige 
leden van de niet-socialistische fracties. 

• • • 
Zonder hoofdelijke stemming en zon

der aantekening ook van enige te
genstem heeft de Tweede Kamer het 
Óntwerp voor een nieuwe "Uitverkopen
wet" aanvaard, welke · in de plaats zal 
treden van de wet van 13 september 
1935, houdende regeling betreffende het 
uitverkopen en opruimen in het winkel
bedrijf. De Tweede Kamer heeft 'begin deze . 

maand haar vrijwel permanente 
Yergaderingen gestaakt. De Kamerleden 
van alle richtingen zij"n op het verkie
zingspad en éénmaal in de vier jaar 
moet aan het werk buiten de Kamer col
lectief voorrang worden verleend boven 
dat, hetwelk in de Kamer wordt ver
richt. 

, NOJ eenmaal - woensdag I juni - zal 
de Kamer in gewone vergadering bijeen
komen, doch slechts voor afdoening van 
een aantal onderwerpen van eenvoudige 
t~f spoedeisende aard. 

Voordat de Kamer haar werk begin 
deze maand dus praktisch beëindigde, 
heeft zij getracht, nog zoveel mogelijk 
af te doen. Over enige van de belangrijk
ste zaken zullen we hier nog een enkel 
woord moeten zeggen. 

Van principiële betekenis was. het de
bat, dat werd gevoerd over de nota in
zake uitgifte van cultuurgrond in de 
IJsselmeerpolders, ingediend door de 
ministers Van de· Kieft, Algera en Mans-

, bolt. 
·Het standpunt van de Regering kwam 

hier op neer, dat van verkoop van gron
den binnen afzienbare tijd geen sprake 
kon zijn en dat het daarenboven nood
zakelijk was, "in beperkte mate" ook 
landbouwbedrijven voor de Staat in 
eigen beheer te houden, waardoor te
Yens "aan vakbekwame, niet-kapitaal
krachtige landbouwers een werkkring als 
bedrijfsleider zou kunnen worden gebo
den". 

Hier manifesteerde zich weer eens dui
delijk de scherpe tegenstelling, welke bij 
onderwerpen als deze bestaat tussen de 
socialisten aan de ene en de niet-socia
listische groeperingen aan de andere 
kant. De tegenstelling tussen de libera
len en- de andere fracties, di.e waar enigs
zins mogelijk aan ·de particuliere ondér
nemlngsvorm en aan het particuliere be
zit verre de voorketfr ~ ge'ND., en de ao
eialisten, die al~d nog blijven streven 
naar uitbreiding van het staatsbezit en 
de staatsinvloed. 

De parlementaire redacteur van "Het 
Vrije Volk", deze tegenstelling in de Ka
•mer belichtend, stelde het aldus, dat "de 
eonfessionele partij"én en de liberalen 
de kans om vlak vóór de verkiezingen 
nog een flink nummertje conservatieve 
]IOlitiek weg te geven, niet ongebruikt 
-hebben willen laten". 

Het is de bekende methode van de so
cialisten, om al hetgeen zij nastreven 
"progressief" te noemen en· al hetgeen 
.anderen willen, "conservatief". Deze me
thode begint haar aantrekkingskracht 
echter in sterke mate te verliezen en 
steeds meer begint, naar onze indruk, 
bij ons volk door te dringen, dat deze 
voorstelling van zaken wel erg door-
zichtig is. · 

W ij althans zien het conservatisme 
juist gelegen in de hardnekkige vasthou
dendheid der socialisten aan een ver
t~uderde leuze en zien de progressiviteit 
veeleer gelegen in het vertrouwen in de 
vrije krachten onzer maatschappelijke 
samenleving. 

Onze woordvoerder, de heer Ritmees
ter, gaf dan ook verre de voorkeur aan 
verkoop - dus aan het brengen in par
ticuliere eigendom - dier gronden, met 
inbegrip van de daaraan het dichtst ver
wante rechtsvorm: die van_ de erfpacht. 

Versnippering dèr gronden in de toe
komst was de boeman, waarmee de 
tindertekenaars van de Regeringsnota 
werkten, maar terecht werd van andere 
zijde opgemerkt, dat daartegen wel an
dere middelen waren te vinden. De heer 
Engeibertink (K.V.P.) merkte bovendien 
op, dat men toch ook het verkeer niet 
afschaft teneinde aldus ongevallen te 
voorkomen? 

CORNELISSEN 
..... . korter termijn ....•• 

De Kamermeerderheid liet z.ieh dan 
ook niet overtuigen en nam met 

42 tegen 24 stemmen een o.a. door de 
heer Ritmeester mede-ondertekende mo
tie van de heer Biewenga (A.R.) aan, 
welke, na enige wijziging, luidde: 

"De ~amer kennis genomen hebbende 
van het standpunt der Regering met be
trekking tot het beleid inzake de uit
gifte van cultuurgrond in de IJsselmeer
polders; overwegende, dat de Regering 
voorstelt een beperkt deel der gronden 
in eigen exploitatie te houden; van 
oordeel, dat de verdere uitgifte van de 
gronden dient te geschieden in de vorm 
van pacht en erfpacht; nodigt de 
Regering uit het daarheen te leiden, dat 
v~ ~e gronden buiten de staatsexploi
tatie een ruim deel in pacht wordt uit
gegeven en voor het nog resterende deel 
wordt gestreefd naar een uitgifte in 
eigendom en erfpacht, bij voorkeur naar 
uitgifte in eigendom, waarbij x;net name 
dient te worden gelet op de eigenaren
grondgebruikers van het oude land, wel-
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Dit ontwerp, voortgevloeid uit het feit, 
dat in de praktijk gebleken was, dat de 
wet van 1935 niet ten volle beantwoordt 
aan het gestelde doel: een einde te ma
ken aan de uitwassen, welke zich in het 
winkelbedrijf voordeden door het voor 
het publiek bedriegelijke gebruik van de 
aanduidingen: "uitverkoop" en "opnli
ming" - had dus ook de steun van onze 
fractie. 

Dat wilde echter niet zeggen, dat het 
voorgestelde onze woordvoerder, de heer 
Oornelissen, geheel bevredigde. Zo had 
bij gaarne de tijdsduur voor de uitver
kopen van twee maal 19 dagen ingekort 
gezien tot twee maal 13 dagen, met inbe
grip van 3 zaterdagen. Dit zou naar zijn 
mening het euvel van het aanvullen en 
in ,uitverkoop" brengen van goederen 
van goedkoper kwaliteit tijdens ·de uit
verkoopperiode (waardoor het publiek 
eigenlijk bedrogen uitkomt) kunnen te
gengaan. 

Staatssecretaris dr. Veldkamp beriep er 
zich op, dat deze wettelijke termijn een 
ma x i m u m is en dat de minister de 
vrijheid heeft deze, wanneer het bedrijfs

·leven zulks blijkt te verlangen, te bekor
ten. 

Bij nota van wijziging is nog wettelijk 
vastgelegd, dat z.g. "voorverkoop" ge
durende ten hoogste 6 dagen mogelijk 
zal zijn mits de aankondiging daarvà.n 
niet openbaar geschiedt. De heer Corne
Jissen had ook hier liever een korter ter
mijn (bijv. drie dagen) gezien, maar hij 
verwachtte, dat, mede als gevolg van 
deze voorverkoopperiode, in de toekomst 
de gehele termijn der uitverkopen bij 
ministerieel besluit toch wel zou worden 
bekort. 

• • • 

Eveneens zorider hoofdelijke stem-
4 ming, maar in dit geval met aan

tekening van de tegenstem· der edinm11-
nisten, aanvaardde de Kamer de tijdelijke 
regeling betreffende afbetalingsovereen
komsten, waarbij de minister van Econo
mische Zaken .gemachtigd wordt, om, 
wanneer hem dat met het oog op de om
standigheden noodzakelijk voorkomt, de 
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afbetaling door het stellen van voor
waarden (een minimum aan "aanbeta
ling" en een maximum tijdsduur der af
betaling) enigszi!ll!l aan banden te leg
gen. 

Voorschriften, die verschillend kunnen 
zijn naar gelang van de aard of de waar
de der zaken of de hoedanigheid uit 

' economisch. oogpunt van de kopers of 
verkopers. 

Onze woordvoerder, mr. Van Leeuwen, 
die met nadruk voorop stelde, dat hij al
tijd voorstander is geweest van het af
betalingsstelsel, kon mededelen, dat het 
ontwerp wel de instemming van zijn 
fra.ct\e had, maar niet op ~nd van de 
memorie van toelichting. 

Het conjuncturele belang, door het 
ontwerp gediend, achtte hij sleehts se
cundair. Uit sociale overwegingen was 
een regeling echter gewenst, omdat de 
loonrondes onder aanvuring van verlei
delijke aanbiedingen, ertoe leiden; dat 
velen ter verkrijging van duurzame ge
bruiksarükelen in een demmln« van 
kopersoptimisme verplichtingen aangaan, 
welke hun betalingscapaciteit te boven 
gaan, althans hen in benarde financiële 
omstandigheden brengen. 

Hetgeen de Regering op e o n j u n e
t u r e 1 e gronden nodig achtte, dekte dus 
toevallig hetgeen in z ij n ogen in de 
eerste plaats s o e i a a 1 gewenst is. 

MR. VAN LEEUWEN 
.. .... beloningsinllaüe, •.. .. 

De beer Van Leeuwen betreurde bet 
ondertussen, dat minister Zijlstra bij dit 
debat niet aanwezig was (hij vertoefde 
in het buitenland voor besprekingen), 
want nu· ging de staatllllecretaris, die 
hem verving, niet in op de teveDB door 
o~ze geestverwant gebouden beschou
wmg over de "belonlngsinflatie", die hij 
aanwezig achtte en welke beschouwing 
uitmondde in zijn conclusie, dat minister 
Zijlstra wel had gestreefd naar rust in 
Jonen en prijzen, maar dat deze politiek 
was mislukt. 

(Zie verder: Flitsen II.) A. 

On~•gen bildragen voor ons 
Yerkiezingsfoads 

Hartelijk dank aan de gtwen! 

W. J. S. te Z. f 2Ï>,-; P. H. V. te L. 
f 50,-; M. E. A. P. te V. f 2,50; G. L. te 
R. f10,-;.W. van H. te A. f2,50; J. D. 
te A. f 20,-; E. R. te W. f 10,-; A. K. B.
K. te 's-G. f 10,-; M. K. te B. t 20,-; P. 
D. van R. te B. f 5,-; M. S. te R. f 25,-; 
~- J. S. te W. flO,-; G. F. v. T. v. G. 
te D. f 50,-; P. E. v. R. te V. f 10,-; H. 
D. N. te K. f 10,-; K. S. te V. f 10,-; D. 
M. B. te J. f 20,-; J. L. S. te De S. f 5,-; 
M. K. te A. f 10,-; A. M. V. te H. f 5,~; 
M. E. T. N.-M; te Z. f 3(),- D. J. W. te 
Z. f 5,-; L. V. d. W. te R. f 10,-; C. M. 
B. te Z. f 25,-; F. G. S. te N. f 5,-; H. 
F. te R. f 10,-; W. A. E. te R. f 200,-; 
S. de B. te A. f 100,-; G. D. te A. f 5,-; 
P. F. v. d. P. te A. f 7,50; B. B. te M. 
f 10,:-; N. A. B. te R. f 25,-; B. G. te 
A. f 50,-; A. H. P. D.-11. te A. f 10,-; 
G. H. C. K. te D. f 5,-; D. C. P. te H. 
flO,-; H. W. S. te A. f 5,-; S. M. S. F. 
te U. f 25,-; R. T. v. B. te R. ftO,-; :M. 
E. B.-S. te A. f 2,50; D. C. v. E. S. te A. 
f 25,-; J. S. de H. te 's-G. f 10,-; J. loL 
te N. f 10,-; M. A. T. S.-v. R. te Z. f 3,-; 
J. H. S. te Z. f 3,-; C. G. 11. de V.-v. E. 
te D. f 2,50; C. M. te A. f 100,-; K. v. d. 
L. te B. f 25,--. 
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Flitsen van Het Binnenhof (IJ) 

Handelingsbekwaamheid gehuwde vrouw • Ontwerp in Tweede 
Kamer .aanvaard • Antiquiteiten uit ons privaatrecht • Rechter· 
ziide handhaafde bepaling zonder bindende rechtsgevolgen. 

Militaire en verzetspensioenen verbeterd • Meer rechtswaar
borgen voor zeelieden-oorlogssiachtoffen • Succes voor de heer 
Ritmeester • Vriiwel algemene instemming met instelling raad· 
gevende parlementaire Beneluxraad. 

I n ons blad van 28 a.pril wijdden we 
aandacht aan de vlotte maiden

speech van mevrouw mr. Stoffels-Van 
Haaften, die namens de V.V.D.-fractie 
warme steun kon verlenen aan de .,voor
lopige conclusie" ten aanzien va.n het 
Yraagpunt over de opheffing van de han
delingsonbekwa.amheid van de gehuwde 
Yl'OUW. 

Onze woordvoerster noemde deze dag 
terecht een belangrijke in dr geschiede
nis van de emancipatie van de vrouw, 
die nu óók in ons recht als gehuwde 
vrouw zal worden erkend als de levens
gezellin va.n de man, in plaats van als 
diens dienares. 

Die voorlopige conclusie, welke toen 
met 56 tegen 16 stemmen werd aanva.ard 
(tegen de A.R., de Staatk.-Geref. en 4 
C.H.-leden), luidde: ,,Bij verlening van 
handelingsbekwaamheid aa.n de gehuwde 
YrOuw wa.re de wettelijke gemeenschap 
va.n goederen in die zin te regelen, dat 
de rechtspositie va.n ma.n en vrouw ten 
aanzien va.n hun gemeenscha.ppelijke ver
mogen gelijk is". 

Door dit ontwerp zullen - zo kon•zij 
vaststellen - vele antiquiteiten (men 
denke aa.n de ,gehoorzaamheidspücht") 
uit ons privaatrecht verdwijnen.· 

Toch heeft de in dit opzicht verdeelde 
rechterzijde nog één bepaling weten ge
handhaafd te krijgen, welke thans niet 
klopt met het aanvaarde rechtssysteem 
en dan ook geen bindende rechtsgevol
gen heeft. 

Het ontwerp, dat kort daarop in be
handeling kon komen, honoreerde nu 
"WOlledig deze uitspraak, nadat minister 

· Van Oven het niet geheel tot de beslis
sende stap doorgetrokken ontWerp
Wijers-Donker had gewijzigd. 

In een spits, van veel geest en van een 
gedegen historisch-juridische kennis ge
tuigend betoog .heeft mevrouw· Stoffels 
thans ook het ontwerp verdedigd, wa.ar
in het door prof. Oud ·namens de Vaste 
Commissie voor Justitie 'ingediende 
amendement was verwerkt, zodat dit nu 
kon vervallen. 

Met 41 tegen 35 stemmen werd n.l. 
een door prof. Gerbrandy (A.R.) ver
dedigd amendement-Verkerk (A.R.) van 
een deel van de Vaste Commissie voor 
Justitie aanvaard (tegen de P.v.d.A., de 
V.V.D. en de C.P.N.), waarbij, op een an
dere plaats in ons Burgerlijk Wetboek, de 
oude bepaling wordt gehandhaafd, dat de 
ma.n .,is het hoofd van de echtvereni
ging". 

Het ontwerp in zijn geheel werd daar
na. z.h.s. aangenomen, met aantekening, 
dat de A.R.-fractie geacht· wilde worden 
te hebben tegengestemd (de Staatk.
Geref. waren niet meer aanwezig, anders 
zouden die ongetwijfeld hetzelfde hebben 
verzocht). 

GeslaagdeVrouwenVerkiezingsDag 
trok grote b~langstelling 

Strijdbare geest en gezellige •feer op harmoawhe 
wijze verenigd • Boeiende~ redevoerintfen · 

van vrouwelijke Kamerluuadid!.UerJ· 
De Vrouwen Verkiezing& Dag waar wt ea~p· IIIIÏiutclèn bar· àlqèkekêft 

hebben, is nu voorbij. Wij geloven te' ~oten zecgen, dat die eclat ceslaagd la. 
Als terugblik geven wiJ gaarne plaats aao onderstaande lm~, die 

- toegezonden werd. -
"Gelooft U, dat mannen het zó kulmen T" v~ lemalld ... -·: aftoep· 

van de Vrouwen Verkiezings Dag, die woeasdag 11 DMil .la liet Mlaerva
paviljoea te AaMterdam werd gehouden. 

Wij )lebben op deze vraac .,nee" paatwoonl, waat wt plov- eeht Dlet, 
at lll&llllen het zó kunnen: deze bijeenkomst dl'oec -. omnl8k--.r 
vrouwelijk accent, waarmee zeker niet is gezegd, dat de strUcJbal'e wil ontbl'lllk! 

Iategendeel: deze bijeenkomst wu fris en spontaan, maar ,,de pzelllge 
sleM'', zoals de presidente dat noemde, • -tbrak Dlet. Ea z6 een politieke 
vergadering houden, knnnen alleen maar vrouwen, plovea wU. 

Voordat de vergadering, in de 
mooi met loemen en verkiezingspla- . 
ten versierde zaal begon, had een 
groot deel van de aanwezigen aan de 
(lopende) koffietafel deelgenomen, 
waar nieuwe vriendschappen werden 
aangeknoopt en vele oude hernieuwd. 

Om kwart voor twee begaf ieder
een · ziC'h langzamerhand naar de 
zaal, die tot aan de laatste plaats 
bezet zou worden. Ja, zelfs had een 
negental vrouwelijke leden van de 
V.V.D. uit Overflakkee de reis naar 
de hoofdstad aanvaard, en zij ver
dienden het extra woord van wel
kom, dat door mej. A. C. Schippers, 
presidente van het Werk Comité 
Amsterdam, werd uitgesproken. 

Mej. Schippers las tevens een be
groetingsbrief voor van ·het bestuurs
lid mc,vrouw Stemler-Tjaden, die 
voor herstel van gezondheid 'in Zwit
serland verblijft én de Nederlandse 
vrouwen er op wees, "dat zij zo rijk 
zijn met het kiesrecht'• (dat de Zwit
serse vrouwen nog steeds niet be
zitten!). 

De presidente van de vergadeying, 
mevrouw mr. E. A. J. Scheltema~ 
Oonradi moest mededelen, dat een 
der aangekondigde spreeksters, mej. 
mr. J. J. Tb. ten Broecke Hoekstra, 
helaas om gezondheidsredenen ver
hindel'd was aanwezi·g te zijn. Voor 
zij de andere spreeksters het woord 
gaf, raadde zij de a.a.nwezigen aan, 
het kiesrecllt goed te gebruiken: 
"want Uw lot wordt op de 13e juni 
niet bepaald, maar ons leven wordt 
wèl beïnvloed door de wijze waa.rop 
wij kiezen." 

. Mevr. Fortanier-De Wit 
aan het woord 

De eerste spreekster, het Tweede 
Kamerlid mevrouw A. Fortanier
De Wit, boeide haar gehoor met een 
vurig en geestig betoóg. Zij slaagde 
er in allerlei problemen, die het leven 
van de vrouw raken, op een gemak
kelijke, prettige · manier voor te 
dragen. 

Spreekster begon met er op te 
wijzen, dat het een flagrant onrecht 
is, dat de V.V.D. geen propaganda 
V09r de radio kan maken, terwijl an
dere pa.rtijen, met name de P.v.d.A.,. _ 
b.v. een vrouwenuurtje tevens voor 
het maken van politieke propaganda 
kunnen gebruiken. 

Dit onrecht is des te groter; om
dat de politieke groeperingen, die 
wei over zendtijd beschikken, een 
soheve voorstelling van zaken kun
nen geven, zonder dat de partijen die 
zielh tekort gedaan voelen, zich op 
dezelfde wijze kunnen verdedigen. 
Want mevrou~ Fortanier-De Wit 
wilde bijv. voor de totstandkoming 
van de tegenwoordige sociale poli
tiek een belangrijk aandeEl voor haar 
partij opeisen. 

Wij voeren een bewuste verant
woorde sociale politiek, aldus spreek
ster, waavbij wij vooral opkomen 
voor de rechten van de vergeten 
groepen, die vaak zelfs de naam van 
verwaarloosde groepen zouden kun
nen dragen. Vervolgens kritiseerde 
zij fel het onderwijsbeleid van de re
gering en zij wees op de ernstige te
kortkomingen van de regering, 
waardoor ons onderwijs zelfs in ge
vaar dreigt te komen. 

MEVROUW STOFFELS-VAN HAAFTEN 
,_ ... belangrijlre dag ...... 

Prof. Gerbrandy legde daarbij de korte 
ver\).aring .at, dat zijn fractie niet was 
tegen de toekenning van handelingsbe
kwa.amheid aa.n de gehuwde vrouw, maar 
w è 1 tegen het ,stelsel-Van Oven", met 
betrekking tot het huwelijksgoederen
recht. 

• • • 

Algemene instemming verwierven de 
wetsontwerpen tot wijziging van 

de militaire pensioenwetten, de Wet bui
tengewoon pensioen zeelieden~orlogs
slachtoffers, het buitengewoon militair 
pensioen 1914-1918 en het buitengewoon 
pensioen 1940---1945. 

Inzonderheid ons fractielid de heer 

Mevr. Doornbos besprak 
plattelandsproblemen 

Mevrouw G. Doornbos--Oosting 
uit ROj)(}esohooi, confronteerde de 
a.anwezigen met de moeilijkhèden 
va:n het p_latteland, zàals b.v. het.niJ- ' 
pende tekort,. aan landarbeid.ers, een 
tekort, dat niet geheel door de me
ohanisatie wordt . opgevangen. Zg 
pleitte · "oor meer· waardering voor 
landarbeiders en boer. 

Aan de hand van talloze voorbeel
den maakte zij baar gehoor duide
lijk; welk een belangrijke rol beiden 

. in ·on& leven spelen en ook hOe de fi-
nanciële vemoudingen liggen. 

Direct na de oorlog stemde de 
landbouw er mee in, dat de prijzen 
van de landbouwprodokten dOOr de 
regering werden afgeroomd, legde 
mevrouw Doornbos uit, om het voed
selpakket voor het Nederlandse volk 
zo goedkoop mogelijk te houden. Het 
bedrag, dat toen boeren en landar
beiders is onthouden, door het kunst
matig laag houden van lonen en door 
exportheffingen op boter, kaas, 
eieren, pootaardappelen enz. roopt in 
de honderden miljoenen. 

Nu, tien jaar na de oorlog, zien wij 
vaak, dat de kostprijs ·~;~iet meer ge
haald kan worden. 

Spreekster sprak de hoop uit, dat 
de regering een landbouwbeleid zou 
gaan voeren, dat op de garantie van 
een degelijk bestaan voor een goed 
geleid bedrijf en voor allen, die op 
dat bedrijf wevkzaam zijn, is gericht. 

Na de pauze, die onder het nutti
gen van thee en cake snel verstreelt, 
spraken de dames, mr. J. Hefting uit 
Utrecht en mevrouw mr. J. M. Stof
fels-Van Haaften uit Haarlem 

Mej. Hefting over de 
woningnood 

Mej. Hefting besprak allereerst de 
woningnood. De overheid beslist nog 
steeds, door wie, wat, waar, hoe en 
wanneer er gebouwd zal worden. 

Er moet vooral een eind komen 
aan de te strenge overheidsbemoeiin
gen en de krachten der vrijheid mo&
ten in toenemende mate h~n ka.ns 
krijgen. 

Verder wijdde mej. Hefting a.an
dacht a.a.n de Europese eenheidsge
da.chte; in dit verband merkte zij oP, 
dat de nationale en internationale 
belangen va.n Nederland in elkaars 
verlengUe liggen. 
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Ritme!!ster kon tevreden zijn, die voor 
deze verbeteringen immers bij voortdu
ring heeft geijverd. Bovendien zal men 
zich herinneren, hoe de heer Ritmeester 
en met hem de · Kamermeerderheid in 
november van het vorige jaar in een 
scherp duel met minister Algera eiste, 
dat de behandeling van de zaken betref
fende de zeelieden~orlogsslachtoffers 
voortaan zou worden gelegd in ha.nden 
van de Buitengewone Pensioenraad en 
voor het beroep de Centrale Raad van 
Beroep in te schakelen. 

Een betreffende motie werd toen met 
algemene stemmen aanvaard en de heer 
Ritmeester protesteerde er bij die gete
genheid nog tegen, dat de minister bet 
bestuur van het Prinses Margrietfonds 
van onjuiste beweringen had beschuldigd. 

De minister heeft zich nu tenslotte 
niet alleen volkomen bij het verlangéll 
van de Kamer neergelegd, maar boven
dien getuigde hij met nadruk van zijll 
waardering voor het werk van genoemd 
fonds, daaraan toevoegend, zich van gan
ser · ha.rte te verheugen, dat· thans .,de 
vrede wa.s getekend". 

• • • 

'f'lenslotte kan nog worden vermeld; 
.1. dat de Tweede Kamer, voor Zij 

haar werkzaamheden praktisch beëindig
de, zonder debat en z.h.s. heeft aanvaard 
het wetsontwerp tot goedkeuring van de 
op 5 november 1956 te Brussel gesloten 
overeenkomst betreffende de instelling 
van een raadgevende pa.rlementaire Be. 
neluxraad. Alleen de communisten vroe
gen aantekening van hun tegenstem. 

Vooraf had de voorzitter van de K8,. 
mer, dr. Kortenhorst, die tevens voor
zitter is van de Vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken, na.mens deze com
missie de aanvaarding warm aanbevO
len. 

De commissie hoopt tevens, dat ook de 
Eerste Kamer het wetsontwerp nog vóór 
de ontbinding . van de Staten-Generaal 
zal aanvaarden. A. 

Ce;lil ...-.._..-.....:te.._... .._.. 
Mej.tfr. ..... H. s.n-.-. Alne._. 
ltn41t ....... ....... 

Rede van mevr. Stoffels
Van Haaften 

Ons Kamedid mevrouw mi': J. M. 
Stoffels-van Haaften, sprak "als 
hekkesluitster" recht tot het hart 
van de vrouw, toen zij de pas behan
delde wet inzake de handelinpbe
kwaanlheid van de vrouw ter sprake 
bracht. 

Verder nam zij de belastingpolitiek 
van de regering onder de loupe en in 
felle bewoording~en kritiseerde zij de 
onrechtvaardig hoge belasting, die 
ongehuwdJen moeten betalen en die 
zij derhalve vergeleek met 'n ,,straf
klasse". 

Ook ten aanzien van de gehuwde 
vrouw veroorzaakt het tegenwoordi
. ge belastingsysteem onbillijkheden. 

Het is echter met zo eenvoudig als 
men misschien denkt, daar een doel
matige en billijke oplossing voor te 
vinden. 

Op beide kwesties blijft de V. V D. 
attent. 

Uit de hierna gestelde vragen bleek 
duidelijk, dat de aanwezigen met 
grote belangstelling het gesprokene 
haddien gevolgd. 

De spreeksters werden voor haar 
heldere redevoerilngen, die ieder naar 
eigen aard en temperament had ge
bracht, beloond met een bloemenhul~ 
die, "die een boek verhulde", zoals 
mej. A. C. Schippers zei, maar die 
tenslotte ook zelf een kleine bloe
menhulde in ontvangst mocht . ne
men, omdat de voortreffelijke ()rga
nisatie van deZe Vrouwen Verkieo
zings Dag voor een groot deel haar 
werk was! · 

A. v. z.-v. B. 

Provinciale biieenkomst 
Utrecht 

Heeft U zich reeds opgE!!g&ven voor 
de bijeenkomst op maandag 28 mei in 
De Bilt? Telefoniscihe a.anmelding is 
nog mogelijk bij mevr. Veder, Ruys
daellaan 9, Huis ter Heide. Telefoon 
K 3403-489. 

• 
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VBLJIIEID ,EN DEMOORATIE 

ONZE I{AMERI{ANDIDATEN 
Mr. E. H. Toxopeus: 

Geboren te Amersfoort op 19 februari 
1918. Naar Breda verhuisd in 1920. Daar 
L.O. en Gymnasiaal onderwijs genoten. 
Vervolgens rechten gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit te Ut~echt (van 1936, 
met onderbreking voor militaire· dienst, 
tot mei 1942). 1939 gemobiliseerd (S.R.O. 

. B.A. en velddienst in 1-I-8 R.A.). Juli 
1942 in advocatuur· op kantoor mrs van 
den Hurk en Pels Rijeken te Breda. 1944 
_gehuwd. 

Na bevrijding hoofd Juridische afdeling 
Mil. Commissariaat Breda, later idem 
Prov. Mil. Comm. Utrecht. Oktober 1945 
terug in advocatuur op eigen verzoek. In 
1947 opgenomen in de associatie in voor
meld kantoor. 

Functies: Lid van de Raad voor Rechts
bijstand in ·Strafzaken. Lid van de ge-

. meenteraad sedert 1949 (Commissie voor 
de strafverordeningen; Commissie voor 
het onderwijs; diverse commissies ad hoc; 
Gem. Crediet- en Voorschotbank; Wo
ningnoodmoeilijkheden n.l. tussen B. en 
W. en Adviescommissie; Jeugdtandver
zorging). Vice-voorzitter Gemeentelijke 
Sportstichting. Lid van de Kerkeraad der 
Ev. Lutherse Gemeente. Secretaris Nuts
spaarbankbestuur. Lid Plaatselijke Com· 

·missie van de Nederlandse Padvinders
vereniging, Bestuurslid van de afd. Bre• 
da der V.V.D. 

AGENDA 
(Wijzigingen voorbehouden) 

Zaterdag .26 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
te Oostburg. 

Zaterdag H mei. Politiek Cabaret te 
AppingedAm in zaal Kraaima. Spr.: 
drs. Kor~hals. 

lilaandag 28 mei. Prof. mr. Oud spreekt 
te Haarlem. 

Maandag 28 mei. Korthals spreekt te 
Bredá. 

Maandag 28 mei. Verkiezingsrede Zege
ring Haciders te Almelo in Groenen
daal. 

Maandag 28 mei. Verkiezingsbijeenkomst 
te Emmeloord in 't Voorhuys. Spr.: 
mevrouw Fortanier-De Wit. 

Maandag 28 mei. Mr. Toxopeus spreekt 
te Bilthoven. 

Maandag 28 mei. Verkiezingsbijeenkomst 
te Warmond. Spr. mevr. Smits-Wit
vliet en mr. Portheïne in De stad Ro-
me. 

Dinsdag 29 mei. Prof. mr. Oud spreekt te 
Utrecht. 

Dinsdag 29 mei. Politiek Cabaret te Den 
Haag. Spr.: mr. H. van R:iel. 

Dinsdag 29 mei. Den Hartog spreekt te 
Groot-Ammers. -

Dinsdag 29 ineï: Forum en rede Zegering 
Hadders te Hardenberg, zaal Leering. 

Mr. dr. C. Berkhouwer: 
Geboren te Alkmaar 19 maart 1919; 

1931-1937 Gymnasium Alkmaar; 1937-
1942 Universiteit Amsterdam; 1942 tot he
den advocaat te Alkmaar; 1946 gepromo
veerd Universiteit van Amsterdam; 1949 
lid Gemeenteraad. 

Maatschappelijke positie-: Advocaat ea 
procureur. Enige commissariaten in be-

drljfsleven. Juridische adviseurschappe:m 
Kon. Ned. Athletiek Unie; Kon. Genoot
schap Heilgymnastiek en Massage. 

M. Visser: 
Geboren 3 Sept. 1914 te Sliedrecht. Lage
re school en 2 jaar U.L.O. Vanaf maart 
11J28 (1! jaar oud) in schildersbedrijf van 
vader. Mede-oprichter afd. Sliedrecht van 
de Bond van Jong Liberalen, in 1931 
voorzitter hiervan tot 1936. In 1936 zelf
standig bedrijf begonnen, 1937 te Arn
hem gevestigd. 

Avondonderwijs en zelfstudie, o.a. 
w~r~tuigbÓuwku~de en bouwkundig te
kenaar. Bestuursfuncties. in N.C.J.B. en 

·Bond v. Ned. Schilderspatroons afd. Arn
hem. In 1947 diploma van de Middenstand 
(4x8 en 2x 9), tot sept. 1949 een jaar cur
sus M.O. Economie <Instituut voor So
ciàle Wetenschappen, Den Haag). Sept. 
1949 raadslid te Arnhem tot heden (frac
tie-voorzitter). Bestuurslid Arnh. Werk
inrichting v. Zwakzinnigen. Bestuurslid 
Maatschappelijk Hulpbetoon. Voorzitter 
Plaatselijke Commissie voor het Schil-

dersbedrijf. Tot 1949 Brandmeester t~ 

Arnhem. 

Mr. D. Schuitemaker: 
Geboren 24 mei 1914 te •s-Gravenhage. 

Opleiding: Gymnasium B. te Utrecht. 
Rechtenstudie te Utrecht. Doctoraal exa
men 1938, Werkkring: Adj.-Directeur 
N.V. LèVensverz. Mij. Utrecht te Utt'echt. 
Partijfuncties: Gem. raadslid te Utrecht. 
Voorzitter Centrale Utrecht. Lid van de 

Woensdag 30 mei. Politiek Cabaret te Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Zegering 
Gorinchem. Spr.: mr. H. van Riel. Hadders en mevrouw Stoffels-Van 

Woensdag 30 mei. Drs. Korthals spreekt Haaften te Zwolle in Odeon. 
te Hengelo. Dinsdag 5 juni.· Verkiezingsrede Van 

Woensdag 30 mei. Openb. vergadering te Leeuwen te Deventer in de Schouw· 
Driebergen-Rijsenburg. Sprekers: G. burg. 
Ritmeester en ir. H. J. van Raalte. Dinsdag 5 juni. Openbare vergadering te 

Donderdag 31 mei. Korthals spreekt te .:. Schiedam in De Amstelbron, .Broers-
Voorburg. vest. Spr.: mr. ridder van Rappard. 

DOnderdag 31 mei. Ritmeester spreekt te ·Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Ritmees-
Rhenen. · ter te Alkmaar. 

Donderdag 31 mei. Mevrouw Stoffels- Woensdag 6 juni. Verkiezingsbijeenkomst 
Van Haaften en dr. K. van Dijk te Enschede in café Assink. Spr.: F. 

· spreken te Grijpskerk. den Hartog. 
Donderdag 31 mei. Den Hartog spreekt Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede. me-

te Terwolde. vrouw Fortanier-De Wit te Steen-
Vrijdag 1 juni. Oprichting afdeling Ter- wijk. 

borg. Spr.: mr. Van Riel. Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede Kort-
Vrijdag 1 juni. Verkiezlngsrede Korthals hals te Almelo in Groenendaal. 
Vrijdag 1 juni. Cornelissen spreekt te 

· Leens.. · 
te. Kampe~, zaal St.-herberg. 

Maandag 4 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Groningen. 

Maandag 4 juni. Drs. Korthals spreekt te 
Amersfoort. 

Maandag 4 juni. Mevrouw Fortanier-De 
· Wit spreekt te Doetinchem. 

Maandag 4 j,.ni: Openb. vergadering te 
. Rijswijk (Z.H.). Spr.: R. Zegering

Hadders. 
Dinsdag 5 juni. Drs. Korthals spreekt te 

Nijmegen. 

Woensdag 6 juni. Zegering Hadders 
spreekt te Wintemwijk. 

-Woensdag 6 juni. Mevrouw Stoffels-Van 
Haaften spreekt te Santpoort. 

-Woensdag 6 juni. Mr. ridder van Rappard 
spreekt te Alblasserdam. 

Woensdag · 6 juni. Dr. Schultemaker 
spreekt te Zutphen. 

Donderdag 7 juni. Prof. inr. Oud spreekt 
· te LeJden. 
Donderdag 7 juni. Drs. Korthals spreekt 
· te Dordrecht. 
Donderdag 7 juni. Mr .. Toxopeus spreekt 

te DelfzijL 
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Adres Algemeen Secretariaat: 
KoninginDegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummem: 111 7 8 8 en 
1 H 8 75 (K 1700). 
Gironummer 87880, t.n.v. de se
cretaris van de V.V.D. te Den 
Haag. 

Partijraad. Nevenfuncties: o.a. voorzitter 
van de Ned. Vereniging van bestuurders 
van Exploitatiemaatschappijen (voorheen 
de Vakgroep Onroerende Goederen). Di· 
verse adviseurschappen en commissaria· 
ten . 

Mevr. G. Doornbos-Oosting: 

Geboren 1907, opgeleid voor onderwijze· 
res aan de Kweekschool te Appingedam. 
Klaar in 1926, de hoofdakte gehaald in 
1928. In 1932 gehuwd met F. J. Doornbos, 
landbouwer te Roodeschool. 

Van 1933-1940 presidente v. d. Platte
landsvrouwen geweest, sinds 1946 lid van 
de :Raad . te. uiib.u.izermeede~ en als zoi:1a
nig lid van vele commissies. Dag. Be· 
stuurslid Groene Kruis, Dorpshuis. Voorz. 
afd. Uithuizermeeden van de V.V.D., lid 
van het Bestuur der Centrale Groningen, 
lid Partijraad, bestuursli,d Ver. Staten- en 
Raadsleden in de provincie Groningen. 

Vrijdag 8 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
Den Haag. 

Vrijdag 8 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit en mr. H. van Rlel spreken in 
Arnhem. 

Vrijdag 8 juni. Optreden van het Midden
standsforum te Middenmeer. 

Vrijdag 8 juni. Ritmeester spreekt . te 
Den Helder. 

Vrijdag 8 juni. Van ·Leeuwen spreekt te 
~st. . 

'"'~ 
Zaterdag 9 juni. Prof. mr. Oud spreekt te ··' 

Rotterdam. 
Maandag 11 juni. Prof. mr. Oud spreekt , 

te Amsterdam. 

Maandag 11 ,iwü. Drs. Kortbale apreekt .·., 
te Gouda. .:· 

Maandag 11 juni. Cornelissen apreekt te -., 
Maassluis. '' 

:Maandag 11 juni. Zegeriq Haddel'll 
spreekt te Sbldskanaal. 

Maandag 11 juni. Ritmeester spreekt te 
Breukeleli. 

Maandag 11 juni. Van Leeu~en spreekt 
te Bussum. 

Maandag 11 juni. Van Rappard en me
vrouw Stoffels-Van Haaften spre
ken te Heemstede. 

Maandag 11 juni. De heren Van der Lin
den en Toxopeus spreken te Breda. 

Maandag 11 juni. M. Visser spreekt te 
Sliedrecht. · 
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Politiek Opinie· Onderzoek 
Verkiezingsprijsvraag 111et 

JO T.V.- toestellen als beloning 
Hoeveel stemmen zal 

volgens u dé V. V.D. behalen 

bij de Tweede Kamerver

kiezing van 13 juni a.s.? 

Wat moet u doen? 

1 Lees de 16 V.V.D. programma-punten. Maak dan 
5 hokjès zwart en wel de 5 hokjes die staan vóór de. 
5 punten welke u het belangrijkst vindt. 

2 Vul hieronder in de advertentie in, hoeveel stemmen 
u denkt, dat de V.V.D. behaalt bij de 2e Kainer 
Verkiezing van 13 juni a.s. 

Wie winnen de televisietoestellen 
(of de dienovereenkomstige geldprijzen)f 

Alle deelnem:ers(s~ers) tezamen bepalen de uitslag \'aft 
het "Opinie-Onderzoek". Want de 5 punten die de 
meeste stemmen behalen, zijn beslissend voor deze uit
slag. Wie in zijn "Opinie-Onderzoekstembiljet" deze i 
punten"' heeft ingevuld, komt in aanmerking voor 
een prijs. Winnaars worden zij, die naast deze 5 punten 
ook het aantal stemmen, dat de V.V.D. zal behalen 
bij de 2e Kamer Verkiezing van 1956, juist hebben 
geschat of zo dicht mogelijk hebben benaderd. 

3 Vermeld op de daarvoor bestemde plaats uw naam 
en volledig adres (s.v.p. duidelijk in blokletters 
invullen). 11 

, Welke vindt u de 5 be
langrijkste punten .van 

de onderstaande 16 V.V.D. 

programma-punten, die hier 

in willekeurige volgorde zijn 

afgedrukt? 

4 Kmp daarna deze advertentie uit en stuur haar 
in een als brief gefrankeerde envelÓppe naar de 
prijsvraag-commissie Politiek Opinie Onderzoek, 
Postbus 530, Den Haag (geen andere correspon
dentie insluiten). 

Vorm- zelf uw oordeel I 
Raadpleeg daarom alle V. V.D. brochures, advertenties 
etc. Neem kennis van de redevoeringen enz. Tracht dell 
uw 5 punten te vinden. 

Zestien punten uit het Verkiezingsprogram van de V. V.D. 

c 
c 
a 
c 
c 
c 
[] 
c 
c 

c 

c 
[] 
c 

c 

c 

Eerbiediging van het beginsel der geestelijke vrijheid en van de. overtuiging van 
democratische minderheden. 
Méér wo~ingen door méér vrijheid en méér ruimte voor particulier initiatief. 
Voor elk kind passend onderwijs; ruime beschikbaiustelling van beurzen. Me~J,' 
moderne scholen. · 
Bevord.ering van de individuele bezitsvorming en van onafhankelijkheid door zelf 
sparen met belastingaftrek. Dit is ook voor de arbeider de beste sociale voorziening. 
Bevordering van een gezonde ontwikkeling in het sociaal~economisch leven. Geen 
opdringing van half~ambtelijke organisaties. 
Boer en landarbeider hebben recht" op een deel van het nationaal inkomen, 
evenredig aan hun grote betekenis voor de Nederlandse gemeenschap. 
De aftrek oudedagsvoorziening van pensioenen moet weeruit de wet. 
Een nationaal gericht radio~ en televisiebeleid met meèt nadruk op gemeen
schappelijk verzorgde programma's. , 
Erkenning van de hetekefl.is van de groep der k.antooremployé's, technici en 
bazen voor de maatschappij. Zij en onze onderwijzers en ambtenaren moeten die 
betekenis ook in hun salaris erkend zien. Bescherming, vooral om hun!Jentwille, 
van het consumentenbelang. 
Gelijke rechten voor man en vrouw, zowel in het huwelijk als in het econo~ 
misch leven. 
Herziening van de begrafeniswetgeving, zodanig, dat crematie en teraardebestel
ling .wettelijk geheel gelijkgesteld worden. 
Krachtig _streven naar de eenheid van Europa met een open oog voor hetgeen 
werkelijk bereikbaar is. 
Praktische oplossing van het ziekenfondsvraagstuk voor de vrijwillig verzekerden. 
Recht voor en steun aan de gerepatrieerden uit Indonesië. Het zijn volwaardige 
Nederlanders, die veel voor ons land hebben gedaan. De positie der Ambone
zen moet geregeld worden als een ere schuld. 
Vereenvoudiging ~an het belastingstelsel met sterke vermindering van het verschil 
in belastingdruk tt&sen gehuwden en on gehuwden. In het bijzonder in het belang 
van boeren, handeldrijvende middenstand en ambachtslieden opene het belasting
stelsel de mogelijkheid tot het belastingvrij vormen van reserves voor slechte jaren. 
Vrijere loonvorming met grotere waardering voor extra prestaties. 

De V. V.D. verkreeg bij ·de: 
· 2e Kamer · Verkiezing in 1946. 
2e Kamer Verkiezing· in 1948 
2e Kamer Verkiezing in 1952 
2e Kamer Verkiezing in 1956 

Recht voor. Allen 

Stemt 
P.J. OUD 

305.287 
391.908 
471.040 

• • • • • • 

stemmen 
stemmen 
stemmen 

stemmen 

Vul hier uw naam en adres in: 

NAAM: ............................. - .......................... _ ..... . 

STRAAT: ....................................................... ~··· 

PLAATS: ....... - ............... :: ................................ . 

.• 
.lnzendea 'YÓÓI' 7 jaal 1956 (Postbus 
530, Dea Haac)· Alleta wat - de:ae 
datu111 bbmenko~nt, is vaa deelnem.in1 
uitgeslotea. De uitsial wordt :ao 
spoedig ~nogeliJ"k bekend geuaaakt. 
Over deze "Opinie-Oru/er zoek"· ;rfjsvrtMJg kfllll 
NIET wordm f«orreJpondl~rd. 

• I 



VJu.IHEID EN DEMOCRATIE 

Nogmaals: Het recht van Ambon 
bij diens ingezonden stukje, zomede ver
scheidene brieven van andere lezers. 

Het zal ieder duidelijk zijn, dat we zo 
niet kunnen -doorgaan. In deze laatste 

(Ingezonden) 

Hoewel de redactie in haar onderschrift 
op het ingezonden artikel van de heer J. 
Citroen (zie het blad van 12 mei) reeds 
op waardige en juiste wijze heeft gere
ageerd, zij het mij vergund op een enkel 
punt nog even nader in te gaan, temeer 
waar mij, en alle strijders voor A~bon's 
recht op onafhankelijkheid enige ep1theta 
als "kinderlijk", "brallend" en "misdadig" 
worden toegevoegd. 

Kinderlijk" schijat bet te zijn te ver
on:dennellen, dat het verstandig is tegen 
de stroom op te roeien; wel een zeer dé
faitistisch geluid. Zo zal er van het Recht, 
dat steeds tegen de Macht in zich moet 
verwezenlijken, wel nimmer veel terecht
komen. En, wat zoekt de heer Citroen 
dan eigenlijk in of bij de V.V.D.? 

Wanneer er de laatste jaren één partij • 
is, die dapper tegen de_ stroom _van ons 
politiek bestel tracht op te roe1en, dan 
is zij bet wel! Als het van de heer Citroen 
zou afhangen, had elke meerderheid ge
makkelijk spel, want de minderbeid deed 
wijs zich telkens maar bij haar neer te 
]eggen. -

Hetzelfde défaitisme sp:~:eekt uit de re
actie op het "gebral", dat ons land iets 
moet doen t.a.v. het herwinnen van eigen 
respect door zich in te zetten voor Am
bon's recht. Staande voor een rechtvaar
dige zaak zal men, al is men klein -
getuige Israël - respect afdwingen door 
een daad te stellen en niet door bij de 
Pakken neer te blijven zitten. 

Neen, heer Citroen, ik ken Indonesië 
niet; maar de geschiedenis van de jaren 
sinds 1949 ken ik wel - en blijkbaar be
ter dan U. Of Ambon's "wensdroom" te 
ve.-wezenlijken is, is een vraag die hun 
en niet _ons aan gaat. Dat is n.l. zelfbe
. schikkingsrecht! En bovendien: de repu
bliek der Zuid-Molukken bestaat uit méér 
dan één eilandje; het hoofdeiland Ceram 
maakt met zijn 18000 km2 alleen reeds 
de helft van Nederland uit! 

Dat er Ambonezen zijn, die geen onaf
hankelijke staat wensen, is juist. Een 
volksstemming onder toezicht van de 
UNCI (in 1950 gevraagd) is nooit toege
staan en dus houden wij het voorshands 
maar op de op • 25 april 1950 door het 
volk aangewezen leiders, van wie de hier 
te lande verblijvende misschien wel, maar 
de, nu reeds zes jaar, .lp Cltram stJ;i;id.en,..,. 
de Soumokil c.s. beslist niet onder 'ons 
,.verkeerd advies" staan. 

Wij hebben de Ambonezen nergens toe 
·- te brengen! Zij hebben zelf over hun toe
komst te beslissen; zolang zij echter ons 
om huliJ _yra,ge11., zuq~n wi.j we geven. De 
"misdadighei<i" ligt de.-halve niet bij ons. 
maar bij hen die, ondanks Nederlands be
lofte aan -de voormalige trouwe bondge
noot, zich nu geen belofte herinneren en 
Ambon in de steek laten ter wille van 
de fl vriendschap" van Indonesië. De RTC
akkoorden dwingen ons de wereld, als 
zij dan totaal geen belangstelling voor 
Ambon's recht heeft, die belangstelling 
bij te brengen. Dit na te laten - ondanks 
onze verplichtingen - is eerder misdadig 
dan zich te willen houden aan het een- , 
maal gegeven woord. 

En dan de "dapperheid"; de uitspraak 
nl., dat in Indonesië het recht, gedoemd 
was onder te gaan. Deze "alg-emeenheid", 
heer Citroen, berust op de feiten, zoals zij 
reeds begin 1950 aan het licht traden; 
Hamid, Azis, opheffing Federatie (zonder 
plebesciet) - om van de huidige neer
gang van het recht nog maar te zwijgen. 
Het kan zijn, da,t dit Indonesië verbittert; 
de feiten dienen desondanks te worden 
gememoreerd. Op een rotte basis groeit 
zéker nooit een goede verstandhouding. 

mmm a 
DEMOCI&m 
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Redactie-secretaris: G. Stempher. 
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en advertentiegelden: Postgiro no. 
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meester van de Stichting ,. Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

Losse nummera lfi cent. 

Voor adverténtiès wende men zich 
tot de administratie. 

En het stellen, dat in Indonesië het recht 
zoek is, is geen schimpscheut, maar het 
constateren van een feit. 

Tenslotte: het zoeken van fouten aan 
één zijde. Wil de heer Citroen soms be
weren, dat Indonesië géén Federatie zou 
worden, dat Indonesië en wij géén RTC 
akkoorden hebben opgesteld, dat er géén 
art. 2 Overgangsovereenkomst is en géén 
art. 2 Mantelresolutie? Zolang mij niet 
bewezen wordt, dat dit alles slechts in 
Ambon's en mijn dromen bestaat, is het 
recht aan de zijde van d a t volk, dat nu 
vraagt om waarmaking van het overeen· 
gekomene en beloofde. 

Het onrecht, Ambon aangedaan, is de 
toestand die ik verkeerd acht, en waar
in ik, al roeiende, tracht verbetering te 
brengen. 

J. H. RITZEMA BOS. 

' Aan te k en in g - Wij mochten aan 
ds. Ritzema ~os een wederwoord tot zijn 
opponent met onthouden. 

Ondertussen ontvingen we nog een re· 
pliek van de heer J. Citroen (niet te 
verwisselen met onze Amsterdamse ad
ministrateur, de heerS. Citroen, naar we 
op diens verzoek vermelden), die op zijn 
beurt weer ingaat op ons onderschrift 

, weken voor de verkiezingen hebben we 
onze ruimte dringend nodig. We volstaan 
daarom met een korte vermelding van 
enkele dier brieven. 

Eén van de briefschrijvers, de beer F. 
Wagenmaker .uit Delft, is het met de heer 
Citroen volkomen eens. Wat deze schreef, 
is hem uit het hart gegrepen. Hij is, naar 
hij schrijft, blij, dat nu eens in liberale 
kring is gezegd, dat de kwestie-Ambon 
moet ophouden een "politieke anti-Indo· 
nesische hobby van enkele mensen" te 
zijn, en dat we voor de Ambonezen zelf 
een oplossing dienen te zoeken, niet uit 
opportuniteitsoverwegingen, maar uit 
liefde voor de medemens. 

Van hen, die, met ds. Ritzema Bos, het 
betoog van de heer Citroen bestrijden, 
noemen we de heer A. F. van Wieringen 
Jr., te Amsterdam-Slotermeer, die zich 
in hoge mate heeft gestoten aan de uit· 
drukkingen "kinderlijk" en "misdadig" 
voor het optreden van hen, die opkomen 
voor het goede recht, van de voor hun 
vrijheid strijdende oude bondgenoten van 
Nederland. 

De heer Citroen, in zijn repliek aan on
ze redactie, meent, dat wij de werkelijk
heid omzeilen als we verwijzen naar het-

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Prof. Oud sprak voor de 

Centrale Den Helder 
Op de dezer dagen door de afdeling 

Schagen in samenwerking met de Cen
trale Den Helder belegde verkiezings
vergadering, waar prof. Oud gesproken 
heeft, was meer dart gewone belangstel· 
ling. Van heinde en verre uit geheel 
Noordbolland was men samengekomen 
om naar de leider van de V.V.D. te luH!· 
teren. , 

In het begin van zijn rede herinnerde 
prof. Oud aan de banden die hem nóg 
steeds met de kop van Noordholland bin
den. Prof. Oud sprak nog over de eerste 
verkiezing, nu al weer 39 jaar geleden 
onder het oude districtenstelsel, waarin 
hij voor het district Den Helder werd g~ 
kozen, terwijl hij bij de evenredige verr 
:tèg~oOtdiglng ·voor het nu veel gr~ 
tere district Den Helder zitting nam. Van-
uit Schagen ging prof. Oud dan naar de 
verschillende dorpen om daar te spreken. 

Op de verdere inhoud van de rede van 
prof. Oud, die ook nu weer buitengewooa 
interessant was, kunnen we in verband 
met gebrek aan plaatsruimte helaas niet 
verder ingaan. -

Het was met buitengewone voldoening 
over de geslaagde avond, dat de voorzit-
ter, de heer Koning, de vergadering sloot. 

Middenstandsforum 
bezocht Hengelo 

Op maandag 7 mei trad het . Midden· 
standsforum voor de afd. Hengelo (0.) op. 

Nadat de afdelingsvoorzitter, de heer 
De Monchy, de forumleden, de heren J. 
G. H. Comelissen, Mr. H. J. Meulenbelt 
en Mr. F. Portheine, die onder leiding· 
van de heer T. L. van der Leeuw optra
den, had welkom geheten, werd met het 
vragenstellen begonnen. , 

Er werden actuele problemen van al· 
gemene .aard, zoals de loon- en prijspoli
tiek, de algemene ouderdomsverzekering 
en het conjunctuurverloop aangesneden, 
maar ook specifiek plaatselijke kwesties, . 
zoals de herbouw van de binnenstad en 
daarmede verband houdende onteige
nings- en verkeersaspecten. 

De desbetreffende bezwaren worden 
aan de raadsfractie ter verdere behande
ling doorgegeven. Verder werd uitvoe
rig gesproken over de wenselijkheid en 
het nut van een georganiseerde consumen
tenvertegenwoordiging. 

Mr. Meulenbelt deelde mede, dat vast· 
staat, dat de premie voor de ouderdoms· 
verzekering aftrekbaar is voor de inkom· 
stenbelasting. -

Met een dankwoord van de afdelings
voorzitter werd de geanimeerde· verga
dering gesloten. 

Ook Zeist ontving het 
MidclenstGidsforum 

Op maandag 14 mei had de afdeling 
Zeist in "Hermitage" het Middenstands
forum in zijn midden. De wnd. afdelings
voorzitter heette welkom de heren v. d. 
Leeuw (voorzitter), Cornelissen, Korff, 
PortheiDe en Visser, die weldra vele vra· 
gen voor zich hadden. 

Gevraagd werd, op welke partij een 
middenstander moet stemmen. Uitvoerig 
argumenteerde het forum, waarom -de 
V.V .D., juist als volkspartij, bij uitstek 
de daadwerkelijke steun van de midden· 
stand verdient. 

Mag een huiseigenaar een deel van de 

goodwill bedingen voor zijn medewer
king aan huisoverdracht bij verkoop van 
een zaak? Men was van mening, dat zulks 
formeel geoorloofd en op zich zelf niet 
onredelijk is, doch dat de grootte van het 
bedrag geval voor geval dient te worden 
beoordeeld. 

Verder werd gesproken over de ver
houding tussen omzet en winstmarge, het 
kartelbeleid, de opticiens en het zieken· 
fondswezen, vakantieregelingen (welke 
het forum bij voldoende meerderheid aan
vaardbaar acht), de lasten van de ko· 
mende sociale voorzjeningen en de huur
verhoging. 

Het was een geslaagde avond. 

Drs. Korthals spreekt voor de 
J.O.Y.D. te Den HGGCJ 

De afd.eling Den H;aag van de ;r.q.VJJ. 
organiseert op zaterdag 2 juni a.s. een 
grote propagandabijeenkomst in- N'ieuwe 
Doelen, Plein 6-7-. 

Spreke!;" ~s drs .. H, ~- Korlh!!-ls, die als 
·onderWerp kóÓB: ·"Het gaat om• uw vrij· . 
-beid". 

De rede van de heer Korthals begi~ 
om 7.30 precies. 

Deze avond zal worden voorafgegaan 
door een middagbijeenkomst, eveneens ia 
Nieuwe Doelen, aanvang 3.30 uur. Hier
voor heeft het bestuur de heer W. Singer 
en de heer H. Jacobse, resp. vertegen
woordigende De Nieuwe Koers en de J.O. 
V.D. uitgenodigd voor een debat over 
bet onderwerp: Socialisme en liberalisme. 

Na de inleiding en de repliek van beide 
sprekers is het voor alle aanwezigen mo
gelijk deel te nemen aan het debat. 

Na de middagbijeenkomst is er gele
genhèid gezamenlijk de maaltijd te ge
bruiken. 

De Kamerleden 
mevrouw Fort• ier-De. Wit t" 

en Zegering Hadden 
spraken in Alblasserdam 

Al is de belangstelling voor politieke 
vergaderingen slechts gering - blijkens 
een kortgeleden gehouden enquête be
zoekt 80% van het Nederlandse volk 
nooit een politieke vergadering - toch 
konden de afdelingen Alblasserdam en 
Ridderkerk van de V.V.D. dinsdag 15 
aezer, de Kamerleden_ Mevrouw Forta
nier-de Wit en de heer Zegering Hadders 
laten spreken voor de geheel met publiek 
gevulde zaal van Krimpen in Alblasser
dam. 

Na het nuttige volgde het aangename, 
want het cabaret Paul Ostra hield de 
aanwezigen nog geruime tijd in een ge
zellige sfeer bijëen. 

Geslaagde 
verkiezings-biieenkomst 

in Aduard 
In een openbare vergadering van de 

afdeling Aduard van de V.V.D. sprak 
mevrouw Doornbos--Oosting van Roode
scbool, candidate voor de Tweede Ka
mer over het beginselprogram in het licht 
van de huidige politiek. 

De heer H. J. Edzea van Haren be
handelde het onderwerp: ,.M:iddenstand 
en verkiezingen". 

Vele vragen dienaangaande wel-den 
door de aanwezigen gesteld, die tot volle 
tevredenheid door beide sprekers werden 
beantwoord. , 

Het was een zeer geslaagde avond. 
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geen is overeengekomen op de Ronde
Tafelconferentie. De realiteit, zo meent 
de heer Citroen, was "echter" dan de 
theorie. Nederland en vele Nederlanders 
ondervinden thans de gevolgen van de 
fouten, die in grote mate van Nederland
se zijde zijn gemaakt. 

Wij hebben ons, naar zijn mening, zeer 
slechte verliezers getoond toen eenmaal 
gebleken was, dat wij Nederlands-Indië 
als kolonie moesten prijs geven. 

We merken op, dat er in de Indonesi
sche kwestie heel vaa~ van "gemaakte 
fouten" wordt gesproken, maar dat men 
dit dan meestal anders bedoelt dan de 
heer Citroen. 

Voor het overige verwijzen we, tot slot 
van deze discussie, naar ons zojuist vast
gestelde urgentie- of verkiezingsprogram, 
waarvan artikel 2, al. 1 luidt: "In de 
verhouding tot Indonesië moet WC)rden 
vastgehouden aan hetgeen bij de souve
reiniteitsoverdrach.t is overeengekomen 
omtrent het zelfbeschikkingsrecht der 
Indonesische bevolkingsgroepen. De strijd 
der Zuid-Molukken voor de vèt'Wezen
lijking van dit recht dient naar vermo.. 
gen te worden gesteund". - Redactie 
V. enD. 

Komende MiddanstatJds
forumavondan 

In Mmenwerking met de betrokkea 
afdelingsbesturen beeft de Landelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ._Iiddenstanda
forum zal optreden, belegd: 

Donderdag 31 mei te 's-Gravenhage la de 
Marijkezaal van hotel "Centraal". 
Maandag ( juni te Rotterdam, F'levo.. 

zaal van het Twa.alf-ProviDciënbui~J, 

Hoogstraat. 
Dinsdag 5 juni te Goes, 19.30 uur la De 

Prins van Oranje. -
Woensdac 6 juni te Middelburg om 8 uur 

in hotel café-restaurant "Het Neder
landse Koffiehuis", Markt 49. 

Vrijdag 8 juni te Middenmeer in Ilotel 
Smit. 

Deze bijeenkomsten zijn ook toegan• \ · 
keiijk voor leden van omliggende af· ' 
delingen. 

Y. V.D.-kandidaten 
· -~,'NOl' de ·-Eerste/ Kamer 

Onze kandidatenlijsten voor de Eerste 
~merverkiezing op 14 juni a.s. zijn als 
volgt samengesteld: 

G~ I (Neerd-Brabant, ~d -
Vtrecllt) 

1. Kappeijne van de Coppello, N. J. ~ 
K., Loenen -n de Vecht. 

2. Verhagen, J. L., Vlissingen. ' 
3. Scheltema geb. Conradi, :&. A. J .. 

Haarlem. 
4. Kloezen, J; H., Breda. 

Groep ll (Gelderland, Overijssel. G"aift.. 
een- ~nte) 

1. Louwes, H .. D., Zuidhorn. 
2. de Vos van Steenwijk, R. H., de Wijk. 
3. Wolft, W., L~ Apeldoorn. 
4. Groeneveld, R., Dedemsvaart. 
5. Scheltema geb: Conradi, 11:. A. :J .. 

Haarlem. 
6. Blijdenstein, A. J., Enschede. 
7. Homan, J., Assen. 
8. Siebers, H. S:, Groningen. 
t. Schouten, A., Culemborg. 

Groep rn (Noord-Holland en Priesbmd) 

1. Wendelaar, W. C., 's-Gravenhage. 
2. de Wilde, J., Amsterdam. 
3. Kappeijne van de Coppello, N .. J. C. 

M., Loenen aan de Vecht. 
4. Scheltema, geb. Conradi, lil. A. J .. 

Haarlem. 
5. van der Veen, B. P., Leeuwarden. 
6. Ie Cavelier, R. Th. J., Amsterdam. 
7. van Balen Walter, B. C., Leeuwarden. 
8. Stoffels, A., Haarlem. 

Groep IV (Zuid-Holland) 

1. Molenaar, A. N., Wassenaar. 
2. van der Mandele, K. P., Rotterdam. 
3. Oud, P. J., Rotterdam. 
4. Twijnstra., T. J., Bilthoven. 
5. Scheltema geb. Conradi, E. A. :J~ -

Haarlem. 
6. van de Griend, J., Mijnsheerenland. 
7. Fockema Andreae, W. H., Rotterdam. 
8. Wilkens, J., Wassenaar. 
9. de Grootb, G~ Leiden. 

Zoals bekend worden bij deze verkie
zing 50 Eerste Kamerleden gekozen. 

Wanneer in het komende najaar het 
voorstel tot uitbreiding van het aantal 
leden der Staten-Generaal met 2/3e meeJ:'Io 
derbeid zal worden aangenomen, zal we
derom in het gehele land een Eerste Ka
merverkiezing plaats hebben. Bij die 
tweede verkiezing zullen 75 Eerste Ka.

, merleden worden gekozen. 
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f\lieuwe l{loed voor Uw ~oed 

STOMEN 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder volle garontie 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, Ratterdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

TELEVISIE RAD 10 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

relef- 117&H 13 lijnenJ 

Tuasen Gerzon en V. &: D. 
Specialisten· sinds 1906 

GRAMO TAPE.-R~CORDERS 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H (i .... LLI ... R · Rotterdam- 0. 
• • ~ ~ S c h a a r d ij k 8 1 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderboud· Yall dle~~elmotoreà 
Aanleg, allderhoud - reparatie ..- eJeetri~ Jlcld.. • 
krachtinstallatiea voor schepen. , 
Onderdelea, scheepaachroevea, zoetwaterkoelen, eas. 
Levering en montage v&D mechaniecJU iutallatl• YOOr .. 
sulvering van afvalwater. 

Briefadres:- Rotterdam-0. 
Tebgram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na l'l uur. Oaderdireeteur l12IIU 
Portier 112982 

wan see-en 
binaenschepen 

WERF DE NOORD 
ALBLASSERDAM 

n.v. 

N. V. Machinelabriek v h GeLr.lodder 
RIDDERKERK - TELEFOON !se 

• 
SCHEEPSLIEREN 

EN ONDERDELEN RUW OF BEWERKT 

C. van der Giessen & Zonen s 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 

WASSEN VERVEN 

Am~terdam-Noord 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

IMmiOK DE LARGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningm 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

'iru Wille• llti~amp 
Lijnba'an 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 

BOURGOGNE-
MANDJES 

LEDERW ARI!N. - REISARTIKELEN 

LijDbaM. 

Nieuwe Binnenweg 2t6 
1 

J'iroordmolenatraat 'l I 
Nle1nN Bhmenwq M8 · .. 
BeijerJandaelaall 180 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

N.V. OBSERVATOR 
RO'ITERDA.M, WESTZEEDIJK 5Z, TEL. 1115H 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS. TACHOMETERS. 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN 
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N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technisch~ 

ruhberartikeleu 

\._, _______ .) 
•'IUIIIIII'wlf"'IIIM"'WfflW'M"UMW!!!01UI1111UUUIIIIIIIIIIIIWII 

BETO,NPAAL 
FUNDERINGEN 
.,SYSTEEM DE WAAL" 

-·-················· 
~~~~~i~~i~~ ~~ ~~~~f:§~~~ i~~ 

Ruim 4:0 jaar ervaring · 10, 16. 20, 
25, 30. 36, fO, GO. 80, 70, 80 ton. 

Voor venterklng en nieuwbouw 

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

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, TeL 81810, Gen. Vettentr. 58 
R'DAM, Tel. 86219, Thorledeweg 11 

• 
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WIL T-ON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

·Scheepsbouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

ReparatUt 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W.F.-Bofon geschut 
- Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

GEBR. BODEGRAVEN 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

NIEUWKOOP 

Telef. 01725 nr. 104 en 2.89 · 

L. E. Hofkes & Co. N.V. 
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N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTrERDAll) 

• 
R~ARATIE EN NIEUWBOUY 

• 
l'JIILili'OON 11818 RO'l'TilBDA)J 

De Nederlandse motor 

met een 1e1ereldreputatie: 

N. V. Appingedammer BrOIUIIDotorentabrlek 

Appingedam 

V ERVERIJ Werft leden voor de V. V.D.! 

WIER DEN (0) 

Ankersmit' s Textielfabrieken N.V. 
Spinnen 

DEVENTER 

J'erven 
Weven 

Bleken 

\~ 
r--]·~~~~n 
..... !.~. .., 

Gebruik Nederlandse wàar, 
dan helpen wij elkaar. 

Drukken 

N.V. 
W. A. H()EK's 

M.ACBINB. IE:N ZlltJ&S'l'OI'I'ü&Ra 
Booldkr.D'"r • lbelablelabrlell 
• lelll.--

c .. ,....... ... .., alle,._ • ~•r• ...U. 
lilltallatlei YHI' •• llereldlnl YP n-.n&el. ......., --. 

e 
G- en Waterlel4tng bul1. 

· awart en 
gegalvenl1eerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/hJ. W.OONK&Co 
ARNHEM TB.. 24941 

Enschede 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor. sport· en tuinkleding 
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ONZE KAMERKANDIDATEN 
·Tien vrouwen telt de thans bijna scheidende 

Tweede Kamer en van die tien is mevrouw 
A. Fortanier-de Wit door haar spontaniteit, 
haar ontwapende gevatheid en haar tegelijk toch zo 
typisch vrouwelijke charmantbeid wel een der popu
lairsten. 

Minister Cals kan ervan meepraten hoe lastig en 
hoe vasthoudend ze kan zijn en hoe men als haar 
tege!lspeler op zijn qui vive moet zijn om niet toch 
in het - politieke - web, dat ze met grote behen
digheid spint, verstrikt te raken. 

Maar hoe dikwijls deze onderwijs-bewindsman, 
als het om scholenbouw, onderwijzerstekort of sala
riskwesties ging, haar ook op zijn weg vond, hij liet 
toch altijd duidelijk blijken, hoeveel waardering en 
respect hij had voor haar grote liefde voor ·ons volks
onderwijs, voor haar deskundigheid, haar onblusbare 
strijdlust en haar op een bijna onfeil~are intuïtie 
steunende welgericht~, maar nooit in het persoonlij
ke getrokken aanvallen. 

Zo te kunnen zijn en zo te kunnen optreden, is 
een aangeboren gave. Maar niet ieder weet zijn ga- · 
ven juist te gebruiken en te <?ntwikkelen. 

Mevrouw Fortanier-de Wit heeft dat gelukkig 
héél goed geweten en :w is zij geworden een strijd
ster, .aan wie het liberalisme èn het onderwijs in Ne-
derland grote danlç ~ijn v.erschuldisA·. . . . ._._,_ 

Zij is, menselijkerwijs gespri>ke!l, in onze V.V.D:
fractie een onmisbare figuur geworden. 

Een goed half jaar geleden telde de Kamer negen 
vrouwen onder haar leden, maar omstreeks 

Kerstmis kwam de tiende: mevrouw m r. J. M. 
S t o f f e l s - v a n H a a f t e n. 

· Als opvolgster van de heer H. J. Ankersmit kwam 
zij de V.V.D.-fractle als tweede vrouw binnengestapt. 
Zo'n onverwachtse en tussentijdse intrede moet we
derzijds wel even het gevoel geven van: een vreemde 
eènd in de bijt. 

Maar zo dat gevoel inderdaad een ogenblik mocht · · 
hebben bestaatt, dan is het wel heel spoedig en radi
caal verdwenen. Ons nieuwe Kamerlid bezit zulk een 
gemakkelijkheid en plezierige vlotheid in de om~ 
gang .net anderen, dat men in de fractie ~erder het 
gevoel moet hebben, ·dat zij er al jarenlang deel van 
uitmaakt. ' 

. Mevrouw Stoffels hield ha~r maiden-speech over 
de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw en toonde zich daarbij een zeer 
goed onderlegd juriste en een vlot spreekster, die 
na haar eerste optreden dan ook van haar fractie
voorzitter een spontane hulde in ontvangst had te 
nemen. 

De tamilie Stoftels beheerst, om het zo eens uit 
te drukken, een flink stuk politiek leven in ons land. 
Zelf is mevrouw Stoffels namelijk óók nog lid van 
de Provinciale Staten van Noordholland en haar 
echtgenoot, de Wageningse ingenieur A. Stoffels, 
maakt deel uit van de V.V.D.-fractie in de Haar
lemse Gemeenteraad. 

. UW LAATSTE KANS! 
Wanneer u dit leeSt, staan wij nog slechts 10 dagen 

vóór de 1Se juni, de dag waarop het Nederlandse Volk 
naar de stembus zal gaan. 

Hebben wij uw bijdrage voor ons verklezingsfonds al 
ontvangen '! Dit wordt uw laatste kans om nog tijdig 
vóór 13" juni een bedrag op gironummer 67880 over te 
maken. Verzuim deze kans niet ! 

Natuurlijk wordt uw bijdrage nog gaarne aanvaard 
wanneer zij .na de dag der verkiezingen op onze giro
rekening binnenkomt, maar het is voor u toch een pret
tig idee op 14 juni te weten, dat ook mede dank zij uw 
bijdrage aan ons verkiezingsfonds, een klinkende over
winning voor de V.V.D. is behaald. 

Niet DitsteDen ! 
Direct doen. 
Vlug even een bedrag overschrijven op gironummer 

87880. 

(11) 

MEVROUW FORT ANIER-DE WIT 
.... . _.onblusbare striidlust 

M r. H. F. van L e e uw e n, het ;,financiële 
_ geweten" van ónze fractie, kwam in 1952, 

.op reeds enigszins gevorderde leeftijd, voor het eerst 
als Kamerlid in de praktische politiek. Dat is altijd 
ietwat een experiment, en voor de persoon in kwes
tie èn voor de partij. 

Mr. Van Leeuwen, met zijn levendige geest, die 
dikwijls voor verrassende invallen weet te zorgen, 
heeft dat experiment glansrijk doorstaan en voelde 
zich al heel-spoedig in de Kamer volkomen thuis. 

Naar langzamerhand gelukkig vrijwel in onbruik 
geraakte maatstaf zou men in bepaalde kringen deze 
Amsterdamse oud-bankier een "kapitalist" noemen 
en dus . . . "oer-conservatief". 

Conservatisme is hem echter volkomen vreemd en 
wanneer hij strijdt tegen de "strafkl~sse", waarin de 
ongehuwden fiscaal zijn geplaatst, wanneer hij zich 
zorgen maakt over inflatoire tendenzen, die de posi
tie van de "vergeten groepen" bedeetgen en wanneer 
hij strijdt tegen aantasting van verkregen rechten als 
bij de Algemene OuderJomswet, dan spreekt hier 
zijn sterk ontwikkeld sociale-rechtvaardigheidsbesef. 

Menig amendement, dat in onze b.elastingwetge
ving op zijn naam staat, getuigt van zijn altijd aan
wezige streven, bovenal constructief werkzaam ·~e 
zijn. 

* * * 

Wanneer we het over sociale rechtvaardigheid 
hebben, denken we onmiddellijk ook aan 

een ander lid van de fractie, aan de heer G. Rit
meester. 

Diens rechtvaardigheidszin vloeit in wezen voort 
uit dezelfde gevoelens, die hem, als toenmalige burge
meester van Den Helder, in de oorlogsjaren zijn on
verzettèlijke houding tegenover de Duitse bezetters 
ingaven en hem tenslotte achter het Duitse prikkel
draad brachten. 

Zij, die zich als de bij uitstek "progressieven" be
schouwen, stellen het gaarne zo voor, alsof in de 
na-oorlogse jaren ,het Regeringsbeleid zich bovenal 
door zijn sociale rechtvaardigheidszin heeft geken
merkt. 

Die "zin" was er misschien wel, maar dat aan de 
resultaten nog wel wat neeft ontbroken en dát dit 
streven nogal eens is gegaan ten koste van weer ande
ren (men denke aan de al eerder genoemde "verge
ten groepen", aan de nivelleringspolitiek en aan 
bepaalde onderdelen van de belastingpolitiek), heeft 

onze geestverwant de heer Ritmeester telkens weer 
in· klemmende betogen aangetoond. · 

Vandaar ook zijn strijd voor de zeelieden-oorlogs
slachtoffers, voor de militairen, die zich tijdens de 
bezetting _aan ~e krijgsgevangenschap hebben ont
trokken ( m bet de gevallen met succes of voorlopig 
succes bekroond), zijn opkomen voor een normaal 
beroepsrecht voor de F. 221-ers en voor het goede 
recht van de Ambonezen. 

* * * 
Misschien mogen we thans éénmaal onszelf cite-

ren. In ons boekje "Van Binnen- en Buiten
hof" schreven we: 

"Het is een gezonà teken, dat van de neiging, in 
het verleden meermalen getoond, om te komen tot 
zelfstandige politieke belangengroepen als een plat
telandersbond en een middenstandspartij, tegenwoor
dig weinig of niets meer over is. 

"Ook agrarische en middenstapdsvraagstukken die
nen "op het hoogste niveau" (om ~it modewoord 
ook eens te gebruiken), niet geïsoleerd of eenzijdig 
te worden bekeken, maar in het kader van het alge
meen belang en van onze "totale economie". 

"In .. dat_ licht be~ien verdient het toejuiching, dat 
ook ZIJ, dte een mm of meer specialistische taak als 
agrariër of middenstands-deskundige vervullen, in 
~-~ lf<tAt~:·îlm.--~~it9~f#i-~~ ·~·· 
ook nog wel andere, min of meer vtiwante, on"der~. 
werpen namens die fracties behandelen. · 

"De gebondenheid üi beginsel aan het zelf aan
vaarde partijprogra:m, het fractionele overleg en de 
fractionele sfeer zullen hen in 'het algemeen vanzelf 
- zo zij daartoe neiging zouden -hebben mogen voe
len - voor specialistische eenzijdigheid behoeden". 

* * * 
Onze agrarische specialist, de heer F. de n 

. _Hart o g, en onze middenstandsdeskundige, 
de heer J. G. H. Co r n e 1 is sen, hebben zich 
van die specialistische eenzijdigheid altijd 'weten vrij 
te houden. 

Anderzijds echter hebben beiden boven de vroe
gere vertegenwoordigers van zuivere . belangengroe
pen op dit gebied, h~t grote voordeel, dat zij in 
hoofdzaken praktisch altijd hun fractiegenoten ach
ter zich weten. · 

Hun beider deskundigheid op het terrein, dat zij 
"bestrijken", is voor hun fractiegenoten zo evident, 
dat het een wel heel erg voor meerdere oplossingen 
in het kader van onze liberale beginselen vatbaar 
vraagstuk moet zijn, willen zij na de gedachtenwisse
ling in de fractievergadering (en die is waarachtig 
geen wassen neus - integendeel !) zich niet allen 
laten overtuigen van de juistheid van het inzicht van 
de erkende agrarische of middenstandsdeskundige 
uit hun midden. 

Bij een goede verkiezing en Kameruitbreiding is 
de kans niet gering, dat zowel een tweede agrarische 
als een tweede middenstands-deskundige de fractie 
nog zullen komen Yersterken. 

We maken van dete gelegenheid tevens gaarne ge- . 
. . 

(Vervolg op ~a.i:Jt·; 

RADIO-UITZENDING· 
V.V.D. 

~· \ ,--~- - . 

Drs. H. A. Korthals-zal maandag 4 juni a.s. 
van 19.45 tot 20 uur, over de zender Hilver
-sum I (402 M), spreken over het onderwerp: 
"Ruim baan voor de vrije mens". · · 

• 
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~HElD EN DEl\IOORATIE 

Flitsen van Het .Binnenhof .sOort ordening van het RUnvervoer zou 
willen overgaan. 

"' BeCJrotinCJ V'an ,Verkeer en Waterstaat (Eerste Kamer) • 
Het Yerheugde hem, dat de feitelijke 

toestand enigszins was gewijzigd (en 
voor ons verbeterd) door de nieuwe 
maatregelen, welke de Duitse Bonds
regering in de herfst van het afgelo
pen jaar had getroffen en door het re
sultaat der besprekingen met minister 
Seebohm; waart>ij deze had toegezegd, 
dat ingaande 1 mei een algemene .,Ge-o 
nelhmigung" zal worden· verleend voor 
buitenlandse .schepen tot deelneming 
aan bedoeld verkeer. 

StreekbelanCJen • Een linCJetrokkenJ motie over een autobusliin • 
De WaterweCJenkwestie • Rijnvaartproblemen. 

BeCJrotinCJen van Nieuw-Guinea en Overzeese Riiksdelén • Onze 
eiCJen WeCJ • De CJeldzuivering op Nieaw-Guinea • Het conflict op 
de Ned. Antillen tussen Gouverneur en LanclsreCJeriftCJ • Mecha· 
nische ·riistbouw. De heer De V os van Steenwij·k meen.. 

de in dit verband, dat, nu f'.eze aange. 
legenlheid op het ogenlblik in de prak
tijk bevredigend was geregeld, er voor 
de Regering meer tijd was gekomen om 
rustig te overwegen, hoe zij haar rechts
standpunt op de beste wijze geldend zal 
maken. 

E r is geen begroting, waarlbV alge
mene beleidslijnen een Zo kleine 

en detailpunten bij de beho.ndeling in 
de Kamers een zo grote rol spelen a:Is 
bij die van Verkeer en Waterstaat. 

Dat ligt niet aan de Kamerleden, 
maa.r aan de a.a.ru van de materie, wel
ke behoort tot de zorgen van dit De
partement. Een materie, die in belang
langrijke mate betrekking heeft op 
streekbelangen, maar welker gewicht 
als zodanig men tocll stellig n i e t mag 
onderschatten. 

· Het lil dan niet aanwezig zijn van 
een kanaal, een goede weg, een busver
binding of een spoor'halte kan voor het 
maatsdhappelijk leven van een streek 
en voor haar econom!isclle belangm v&n 
doorslaggevende betekenis zijn. 

In een kort bestek daarvan een aa
menvatting te geven, is echter een on-
mogelijkheid. . 

Op dit punt moeten we dan oOk vol
staan · met te vermelden, dat onze 
woordvoerder in de Eerste Kamer over 

' deze begroting, mr. De Vos van Steen
wijk, o.a. aandaCiht wijdde aan het niet 
stoppen van de e;,q>resse-treinen van en 
naar Groningen te Meppel, aan de 
slechte spoorwegverbinding Groningen 

· --O<>st-Friesland, het Eems-Dollart 
probleem, de inpoldering van de Lau
werszee" de rijkswegen en het scheep
vaartverkeer in Drenthe, aan de heer
sende structuele en seizoenswerkloosheid 
en de noodzakelijke -cultuur" en civiel
technisCihe werken in de rayons Em-

• men, Coevorden en Hoogeveen, de 
klachten over de slechte bevaarbaar
iheiq V&l). de Gelderse Pssel, de veront
reinigbig van de Rijn; de afsluitinga
werken van de Donge en het Oude 
Maasje, het herstel van de dijken in de 
Wàtersnoodgebi~, . de onwenselijkheid 
over te ·gaan tot opiheffing van de vrij-. 
dom van veergelden op de veren over · 
de Westersehelde en de noodzakelijke 
verbetering van de Soheveningse vis-

. serShaven. 
~n plaatselijke . aangelegenheid leid

de .. zelfs. aanvan!re1ijk tot ~-· .. ~ndiening 
v~··:ee~motie ~.door d-e heer Broeksz 
'(~.) :~ welkf.l'later echter werd in
geftokkén. Het betrof èen vergunnin
gen-kwestie in hèt personenvervoer per 
autobus op het traject Oldenzaal-De
nekamp-Rijksgrens, waarbij aan de 
Twentse Electrische Tramweg Mij., 
wejke liet traject thans bediende, de 
vergunning was ontnO'lllen en aan een -
andere vervoerder was gegeven, ·als 
schadeloosstelling voor de ontneming 
van een vergunning in de bezettings
tijd. 

De Kamer (en ook onze woordvoer
der) bleek het vrijwei unaniem eens te 
zijn met de gemeentebesturen-van En
schede en Denekamp, dat hier, gezien 
dt' gevolgen van overstappen, opont
tloud en duurder prijs over de totale 
afrrtand, het algemene vervoersbelang 
la Twente ernstig was gesclh&&d. 

Mede op advies van de heer De Vos 
•an Steenwijk trok de heer Broeksz 
&ijn motie tenslotte in, maar de heer 
De Vos van Steenwijk vertrouwde, dat, 
indien minister Algera nog eens geroe
pen mocht worden om de verantwoor
delijkheid voor een beslissing in beroep 
over deze concessie op zich te nemen, 
hij zich zou herinneren, hoe algemeen 
-4>Ver zijn. beleid op dit punt in deze 
Kamer de staf was gebroken. 

• • • 
punten van algemener aard, waar-

aan zelfs internationale aspecten 
zitten, vormden de waterwegenkwestie 
(mede in verband met het Deltaplan) 
en de Rijnvaart. 

Over de wenselijkiheid van de oprui
mdng van de stop van Ternaaien,' die 
een lastige hinderpaal is in het verkeer 
tussen het Albertkanaal en de Maas, 
zou naar de mening van onze woord
voerder wel niet veel verschil van 
opinie zijn. De opruiming daarvan is in 
het belang zowel van Nederland als 
van België. 

De verbetering van het kanaai Gent 
-Terneuzen· is een Belgisch desidera
tum. Ofschoon voor ons land daaraan 
geen voordelen zijn verbon<ien, geloofde 
hij toch, dat wij daaraan medewerking 
moeten verlenen, _indien België ten aan
zien van onze financiële medewerking 
geen te hoge eisen stelt. 

MR. DE VOS VAN STEENWIJK 
. •.•... voor vrije Rijnvaart ....•• 

Anders staat het met het Moerdijk
kanaal. De heer De Vos van Steenwijk 
wilde daarover nog geen oordeel uit
spreken, maar wel was hij het met vele 
andere sprekers eens, dat het met het 
oog op de afwateringaplannen van wes- · 
telijk Noordbralbant gewenst is, dat zo 
spoedig mogelijk een beslissing wordt 
genO'lllen. 

Met nam- kon de !heer De Vos zich 
aansluiten bij hetgeen mr. Sassen 
(K.V.P.) hierover reeds bij de behan
deling van de begroting van Buiten
landse Zaken had gezegd: "Otlze Rege
ring behoort niet ad ld,bitum en ad in
finitum aan de BelgisCihe Regering over 
te laten, al dan niet haar wensen te 
concretiseren op een haar goeddun
kende termijn. Het feit, dat beslissingen 
over voorzieningen, die voor west
Noordbrabant een levenSbelang zijn, af
hankelijk zijn van een beslissing over 
bet Moerdijkkanaal, moet ertoe leiden, 
dat Nederland op een spoedige oplos
sing van die kwestie aandringt." 

De heer De Vos van Stee~wijk was 
het daar geheel mee eens en voegde 
daar nog aan toe: Wanneer deze kwes
tie niet binnen zeer korte tijd is opge. 
lost, moet over de afwateringabelangen 
van westelijk Noordbrabant een beslis
i;;ing worden genomen, waarbij met de 
aanleg van een Moerdijkkanaal, in 
welke vorm dan ook, ge en rekening 
wordt gehouden. 

Wat de Rijnvaartkwestie betreft, 
stelde onze geestverwant nogmaals 
vast, dat de uitsluiting van Nederland 
van het "InnerdeutsCihe Verkehr" in 
strijd is met de Acte van Mannheim, en 
zij blijft dat, ook wanneer men tot een 

Intussen is, zoal.s de heer De Vos tot 
slot aant:oonde, het vraagstuk van de 
Rijnvaart nog ingewikkelder geworden 
door liet optreden van de Kolen- en 
Staal Gemeenschllip. De vraag rijst, zo 
meende hij, in hoeverre de vaart op d·e 
Rijn in verband met de Acte van Mann
heim in de vraCihtenlharmonisatie kan 
worden betrokken. 

In ieder geval zal deze acte moeten 
worden geëerbiedigd. Hij achtte overi
gens niet de minste aanleiding voor de 
K.S.G. aanwezig, O'll1 zich hierin te 
mengen en het vraagstuk van de vrije 
Rijnvaart nog ingewikkelder te maken 
dan het à! is. 

• • • 

De begroting van Nieuw-Guinea voor 
1955 en die van Overzeese Rijks

delen voor 1955 hebben niet tot een 
zeer uitvoerig debat geleid. Over de 
politieke vragen rond Nieuw-Guinea 
was nog slechts kort te voren met mi
nister Luns van gedachten gewisseld 
en sedert Suriname-en de Ned. Antillen 
autonome delen van het Koninkrijk zijn 
geworden, ontllouden de Kamers zich 
met opzet van al te diepgaande be
schouwingen over deze Rijksdelen. 

Wat de politieke kwestie betreffende 
Nieuw-Guinea aangaat beperkte onze 
geestverwant prof. Molenaar zich tot 
de opmerking, dat we goed zullen doen 
onze eigen weg te blijven gaan. Ons de-

MR. WENDELAAR 
•..... rijstbouw in Nickery ...... 

DEZE BURGER 
begint nu wel de kriebel in zijn staatsburgerlijlee kuiten te hijgen, want de 
dertiende juni nadert met rasse schreden. Waar hij staat en gaat kijkt van 
schutting en zuil oom Oud hem, hall vermanend, half vragend, aan. En het 
is of, van boven het vlinderdasje, zijn stem klinkt en zegt: ,,zult gij uw 
plicht doen, barger? zult gij van uw staatsburgerlijk recht gebrJ,Zik maken 
·om op nummertje vijl een rondje weg te geven?" - [Je sla de ogen eerbié
dig naar hem op en zeg - zacht voor mij henen - ,.natuurlijk. 
Natuurlijk zal ik dat doen. Verwachtel gij, o heer, dan ànders van deze uw 
volgeling? Hoe zou ik ànders kunnen, professor". 

Maar mijn ogen naar hèm opslaande, ontmoet ik ook die van Goede 
Vader Willem. Hij prevelt: .,schenkt mij uw vertrouwen; ben ik dan geen 
lieve man?" 

Wel, het is niet nieuw en het blijft Oud bij mij en Vader krijgt mijn stem 
niet. Maar zijn portret is wèl lief en innemend, dat moet ik toegeven. Een 
goedig heer met een vriendelijke snor. Ik was even verontwaardigd als de 
heren van de R.K.V.P. toen ik vernam dat zij Vader zo onheus hebben be
jegend in 't vriendelijke Limburg. Wat w6ren die heren van de R.K.V.P. daar 
beilig yèrontwaardigd over! Nu, mijn verontwaardiging wàs ten minste zo 
beilig als de hunne. En dan nog wel jegens een coalitie-genoot en jegens 
een man met wie zij straks weer gaan regeren. 

Als ik mijn menselijke, goede hart liet spreken, zou ik d66rom alleen aan 
Vriendelijke Vader mijn stem geven. 

Maar alleen het hart laten spreken mag en kan niet in de politiek. Het 
v ers t a n d moet zich doen gelden. 

Nu, en daarom moet ik Vader teleurstellen al vind ik hem een lieve man 
en beloof ik professor Oud - binnensmonds ·en bij de zuil w'aarop hij 
geplakt is - dat h1ï zeket kan zijn van de stem van 

DEZE BURGER. 
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Vies zij: fais ce q~e doit, advienne que 
pourra. . . . 

De heer De Dreu (Arb.) had gezegd, 
dat we er ons op moesten bezinnen O'll1 

zoveel mogelijk het verwijt te voorko
men, dat we daar een "koloniale" poM
tiek voeren. Terecht zei prof. Mole
naal" echter: Wat wij ook doen en op 
welke wijze wij onze taak in Nieuw
Guinea ook vervullen, er zullen er al
tijd zijn, die om redenen, die hij nu 
maar niet nader wilde aanduiden, er 

. belang in stellen van "wingewest" en 
van "'het behartigen van koloniale be
langen" te spreken. 

Prof. Molenaar legde vervolgens de 
nadruk op de noodzaak van kennis van 
de vele Papoea-talen om een beeld te 
krijgen van het godsdiensti-g leven, het 
familieleven en de rechtsvel'houdingen 
van de bevolking. Kennis en begrip van 
volk en land zijn vereist als basis voor 
ons gehele bestuur. 

Prof. Molenaar· besprak ook de emi• 
gratie van Indische Nederlanders naar 
dit gebiedsdeel, waarbij minister Beel 
(die zijn zieke ambtgenoot prof. Kern
kamp verving) hem de verzekering 
gaf, dat bij de toelating geen discfi;. 
minatie ten aanzien van hen wordt toe
gepast. 

In het geheel n i e t kon onze woord
voerder zich verenigen met het niet 
deblokkeren van de bij de geldzuivering 
op Nieuw-Guinea in beslag genomen 
gelden van Nederlanders (en Inàisdle 
Nederlanders). 

Hij achtte dat in hoge mate onbillijk 
en meende, dat de betrokkenen schade
loos gesteld moeten worden. 

Uitgaande van de gedacllte, dat de
blokkering op Nieuw-Guinea zelf om 
monetaire redenen niet gewenst is, deed 
hij de (door minister Beel echter be
streden) suggestie om, ter keuze van 
de betrokkenen in Nederland een adres 
te stellen, waar het geld na te zijn ge
deblokkeerd te hunner beschikking 
wordt gesteld. 

Prof. Molenaar haalde ook uitlatin-
-gen van bestuursambtenaren op Nieuw
Guinea aan O'll1 aan te tonen, dat des
tijds ook de gedachte was gewekt, dat 
men zou worden sCihadeloos gesteld. 

* * * 

U iteraard werd nog wat nagepraat 
over het tussen de gouverneur 

van de Antillen,· mr. Struycken, en de 
Antilliaanse minister-preaident Jonck. 
heer gerezen conflict, dat inmiddels 
echter was geregeld. 

Prof. Molenaar kon er zich zeer goed 
mee verenigen, dat de in beginsel zeer 
belangrijke zaak, waar het om ging, 
aan Den Haag was voorgelegd en daar 
was besproken. Hij geloofde ook, dat 
de oplossing, die minister Beel had we
ten toe bereiken, een gelukkige is (voor 
de tijd, dat het duurt). 

Uitvoerige aandacht wijdde proL Mo
lenaar ook nog aan de toegepaste pro
cedure bij de behandeling van de klacht 
van het Internationaal Verbond van 
Vrije Vakverenigingen over een ver
meende schending van de vakvereni-
gingsvrijheid in de Antillen. . 

Op een vraag van prof. Molenaar bij 
·de sCihriftelijke voori>ereiàlng over de 
houding, die een gevolmachtigd minis
ter zou kunnen aannemen bij de behan
deling van een interpellatie, had hij een 
antwoord gekregen, dat hierop neer
kwam, dat de gevolmachtigde minister 
het volste recht heeft, blijk te geven 
van een mening, die van het standpunt 
van het. Nederlandse Kabinet afwijkt. 

Prof. Molenaar concludeerde hieruit, 
dat dit betekent, dat het Rijkekabinet 
dus geen homogeniteit vormt. Met het 
oog op toekomstige besliSBingen achtte 
hij het goed, dit nadrukkelijk vast te 
stellen. 

Tenslotte heeft mr. Wendelaar nog 
deel genO'lllen aan de korte discussie 
over de mechanische landbouw in Suri
name (er was tegelijk een ontwerp in 
behandeling, dat een voonebot toekent 
aan de betreffende Stichting). 

De heer Wendelaar stelde daarbij 
vast, dat het Wageningen-project be
treffende de mechanische rijstbouw fi
nancieel wel tot een zeer teleurstellende 
uitkomst had geleid, maar dat men nu . 
niet ineens diende te generaliseren en 
alle rijstbouw in N'ickery in het alge-o 
meen een grootsCiheeps echec te noemen. 

Het met mechanische rijstbouw ge-
teelde produkt is van uitnemende kwa
liteit; het levert een hogere prijs op en 
de opbrengst per hectare was boven 
verwachting ruim. 

Het Wageningen-project was echter 
ineens te groot opgezet (voor 15000 
ha). Nu slechts 5000 ha in exploitatie 
zijn, kon dit de veel te grote outillage 
niet dekken. Men had heel wat beter 
gedaan, ook wat de outillage betreft, 
klein te beginnen om dan langzamer
hand, bij gebleken succes, tot uitbrei
d-ing en vergroting over te gaan. 

A. 



VRiJHEID EN DEMOCRATIE 2 JUNI 1958 -PAG. 3 

( 

Politiek Opinie .Onderzoek 
Verkiezingsp ·· ,ijsvraag · 111et 

JO T.V.-toestellen als beloning 
Hoeveel stemmen zal 
volgens u de V. V.D. behalen 
bij de· Tweede Kamerver

kiezing van 13 juni a.s.? 

Wat moet u doen? 

·I Lees de 16 V.V.D. programma-puntäa. Máü.·daa. 
5 hokjes zwart en wel de 5 hokjes die·staan vóór de 
5 puriten welke u het belangrijkst vindt: 

Wie winnen de televlsletoe•tellen 
(of de dienov~reenl<o'rnstige geldprijzen) I 
Alk !i~t:Jii~(st~f ~ bepalen de uitsllW .... 

Welke vindt u de 5 be
langrilkste. punten van 
de onderstaande 16 V.V;D. 

2 Vul hieronder iq de advertentie in, hoeveel stemmen 
u denkt, dat de V.V.D. behaalt bij de 2e Kamer 
Verkiezing van 13 juni -a.s. 

3 Vermeld op de daarvoor bestemde plaats uw naam 
en volledig adres (s.v.p. duidelijk in blokletters 
invullen). 

het ,.OplDle-Onderzoek". Want de 5 punten &e de • 
meeste stemmen behalen, zijn beslissend voor deze ui&
slag. Wie in zijn ,.Opinie-Onderzoekatembiljet" deze 5 
puntea heeft ingevuld, komt in aanmerking voor 
een prijs:Winnaars worden zij, die naast deze 5 punten 
ook het aantal stemmen, dat de v.v.g. zal behalea 
bij de 2e Kamer Verkiezing' van 1956, juist hebben 
~at of zo dicht mogelijk hebben benaderd. 

· programma-punten, die hier 

in willekeurige volgorde zijn 
afgedrukt? 

4 Knip daaraa deze adverteatie uit en stuur haar 
in een als- brief gefrankeerde- enveloppe naar de 
prijsvraag-commissie Politiek Opinie Ond~rzoek, 
Postbus 530, Den Haag (geen andere correspon
dentie insluiten). 

Vorm .zelf uw pordeel I 
Raadpleeg daarom alle V.V.D. brochures, advertenties 
etc. Neem kennis van de redevoeringen enz. Tracht dan 
uw 5 punten te vinden. 

Zestien punten uit het Verkiezingsprogram van de I( V.D .. 

t: 

[] 
c 
[] 

[] 

c 
[] 
c 
[] 

c 

Eerbiediging van het beginsel der geestelijke vrijheid en van de overtuiging van 
,democratische minderheden. 
Méér woningen door méér vrijheid en méér ruimte voor particulier initiatief •. 
Voor elk kind passend onderwijs: ruime beschikbaarstelling van beurzen. Meer 
moderne scholen. 
Bevordering van de individuele bezitsvorming en van onafhankelijkheid door zelf 
sparen met belastingaftrek. Dit is ook voor de arbeider de beste sociale voorziening. 
Bevordering van een gezonde ontwikkeling in het sociaal~economisch leven. Geen 
opdringing van half~ambtelijke organisaties. 
Boer en landarbeider hebben recht op een ·deel van het nationaal inkomen, 
evenredig aan hun grote betekenis voor de Nederlandse gemeenschap. 
De aftrek oudedagsvoorziening van pensioenen moet weer uit de wet. 
Een nationaal geriek.t- :.ra~ en- teleV.tsi.~t '1lleer Dildruk op _gem~en~ 
schappelijk verzorgde programma's. · · · . . 
Erkenning van de betekenis van de groep der kantooremplöyé's, technici· en 
bazen voor de maatschappij. Zij en onze onde.,wijzers en ambtenaren moeten die 
betekenis ook in hun 11alaris erkend zien. Bescherming, vooral oni hunnentwille, 
van het consumentenbelang. 
Gelijke rechten voor man en vrouw, zowel in het huwelijk als in het econo~ 
misch leven. 

C Herziening van de begrafeniswetgeving, zodanig, dat c-rematie en teraardebestel~ 
ling wettelijk .geheel gelijkgesteld worden. 

[] Krachtig streven naar de eenheid van Europa met een open oog voor hetgeen 
werkelijk bereikbaar is. .. , 

C Praktische oplossing van het ziekenfondsvraagstuk voor de vrijwillig verzekerden. 
C Recht voor en steun aan de gerepatrieerden uit Indonesië. Het zijn volwaardige 

Nederlanders, die veel voor ons land hebben gedaan. De positie der Ambone~ 
zen moet geregeld worden als een ereschuld. 

[] Vereenvoudiging van het belastingstelsel met sterke vermindering van het verschil 
in belastingdruk tussen gehuwden en ongehuwden. !n het bijzonder in het belang 
van boeren, handeldrijvende middenstand en ambachtslieden opene het belasting~ 
stelsel de mogelijkheidetot het belastingvrij vormen van reserves voor slechte jaren. 

C . Vrijere loo_nvorming met grotere waardering voor extra.prestaties. 

De V. V eDe verkreeg bij de: 
2e Kamer Verkiezing in 1946 
2e Kamer Verkiezing in 1948 
2e Kamer Verkiezing in 1952 
2e Kamer Verkiezing in 1956 

Recht voor Allen 

Stemt 
P.J. OUD 

305.287 stemmen 
391.908 stemmen 
471.040 stemmen 

• • •. • • • stemmen 

Vul hi6r uw naam m adru Îlt: 

NAAM: ---"'··-··-----·-·-··---···-·········-·--···--···-------·--

STRAAT:------------··-------------------------------------·--·----

PLAATS: ·--·-········-----------------------·-··------------

lnzeadea vóór 7 jaai 1956 (Postball 
530, Deo Haag). Alles wat - deze 
datusn bianeoko:ant, is van deelnesnlag 
uitgeslotea. De uitslag wordt :ao 
spoedig :anogelijk bekend gesnaakt. 
Over de;:.e "Opinie-Onder;:;oek"-prijsvriJIJl kan 
NIET wordm g~UWTuporuieerd • 

• 
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\'IIUBEm D DEMOORATIE 

ONZE KAMERKANDIDATEN 
OP DE .INVALLERSPLAATSEN 

Dr. K. van pijk: 

Dr. Van Dijk is assistent ·van het 
sociologisch instituut aan de R\j'ksuni- ' 
versiteit te Qroningen en tevens docent 
aan de Groningse .solfool voor maat
schappelijk werk Sedert augustus 1954 
lid van de gemeenteraad te Groningen. 

Dr. Van Dijk werd geboren te Mep
pel op_ 21 augustus 1925. · Hij bezocht 
het gymnasium te Zwolle.- In 1944/45 
was hij werkzaam onder de vluchtelin
gen voor het ROde Kruis ('loodzieken
huis te Meppel). Van 1945 tot 1949 
studeerde hij rechtswetenschappen te 
Groningen. Vai:t 1949 tot 1953 was hij 
w'~~?.,.a~ , .Pü c de • Regionale Omroep 
N8tlrii,tè.,Gî-0iibigeni, ·u .:J,.fma proifi'Ó
veer'dé hij op het proefschrift: Rad~o ·en 
Volksontwikkeling. Dr. Van Dijk speelt 
een actieve rol in de J.0.V.D. 

~~ 

M-r. J. de Wilde: 

jaren grotendeels door .in Batavia en 
Bandoeng. Op 16-jarige leeftijd keerde 
hij terug naar Nederland en studeerde 
rechten aan de gemeentelijke universi
teit te Amsterdam, waár hij zijn studie 
in 1931 beëindigde. Hij is twee jaar ter 
griffie werkzaam geweest,. achtereenvol
gens te Alkmaar en Winschoten. Op 1 
maart 1934 k.Wàm hij in dienst van het 
departement va:ri Landbouw en maakte 
zich in deze functie een speciale kennis 
eigen van agrarisch-economische v-r~g
stukken. 

Voor de. Partij bekleedde hij de ~unc
ti,e van afd,elingsvoorzitter te Den Haag. 
Hij maakte vóorts deel uit van de :Par
tijraad. Mr~ Van. Dijk is Ül:&.nf belast 
met 'het secretana:at van het ··Studie
centrum van de Partij en twee commis
sies resp. ter bestudering van de land· 
bouwpolitiek en voor de democratisering 
van de bezit!M>rming. 

Mejuffrouw mr. J~ J. Th. lèFI. 
· Broecke Hoekstra·: 

Mejuffrouw Ten Broecl{e Hoekstra 
.. werd geboren ·op 17 'Ciêeember 1901 té 
· Teteringen. Van 1928 tot 1931 verbleef 
~ :in ~ndië. Van 1932 tot 1937 was zij 
adjunct-directrice van. de ,,Saluti. Ju
ventutis" kindèrtehuizen te Hilversum 

·Mr. De Wilde werd geboren op 27 
december 1913. Hij studeerde Neder
lands- en Nederlands-Indisch recht. 
Van 1936 tot 1945 was hij werkzaam bij 
de Bataafse Petroleum Mij. Van 1945 
tot 1947 op het deparbment van Justi
tie in Nederlands-Indië. Van 1947 tot 
1951 was hij adviseur aan het Agent
schap van het ministerie van Finan-. 
ciën. Van 1951 tot. heden directeur van 
de N.V. Bataafse Hypotheekbank. In 
1953 werd mr. De Wilde benoemd tot 
lid van de gemeenteraad van Amster
dam en in het jaar daaropvolgende tot 
J-id van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, in welke colleges hij 
nog steeds zitting heeft. In 1955 volgde 
zijn benoeming tot lid van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken t·e Am: 
sterdam als vertegenwoo,rdiger van het 
bankwezen. 

Mr. F. G. van Dijk: 
De heer Van Dijk is administrateur A 

aan het ·departement van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, hoofd 
van de afdeling< Tuinbouw en Visserij. 
Hij werd geboren 31 oktober 1905 te 
Huins, Fries!and. Hij braclht zijn jeugd.. 

· en van 1937 tot 1938 adjunct-directrice 
van het kindertehuis "Huize Christina'• 
te Den Haag. In 1938 werd zij directrice 
van het Algemeén Internaat tot oplei• 
ding van diènstboden te Hilversum, 
welke functie zij tot 1942 bekleedde. 
Van 1942 tot 1943 was zij werk;zaam 
aan het Arbeidsbureau te Rotterdam. 
Van 1943 tot 1946 was zij chef van de 
vrouwenbemiddeling aan hêt ·Rijksar
beidSbureau. In 1945 was zij hoofd van 
de huisl).ouding in het Noodziekenhttis 
aan de Fluwelènburgwal. Van mei 1946 
is zij secretaresse van de commissie 
van advies voor de arbeid van vrouwen 
en meisjes. · 

Van december 1946 af, voorzitster 
van het Centraal Selectie Orgaan voor 
de Vrouwénkorpsen en van juni 1951 af 

AGENDA 
(Wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 4, juni. Verg. te Maurik. Spre-
ker M. Visser. . . . 

Maandag 4, juni. Prof. mr. Oud ·spreekt 
te Groningen. 

Maandag 4, juni. Verg. te Nieuwleusen. 
Spreker W. J. Leyds. . 

Maandag 4, juni. Drs. Korthals spreekt te 
Amersfoort. 

Maandag 4, juni. Mevrouw Fortanier~De 
Wit spreekt te Doetinchem. 

Maandag 4 juni: Openb. vergadering te 
Rijswijk (Z.H.). Spr.: G. Ritmeester. 

Dinsdag 5 juni. Drs. Kortbals spreekt te 
Nijmegen. • . 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Zegering 
Hadders en mevrouw Stoffels-Van 
Haaften te Zwolle in Odeon. 

Dinsdag 5 jwü. Verkiezingsrede Van 
Leeuwen te Deventer in de Schouw
burg. 

Dinsdag 5 juni. Openbare vergadering te 
Schiedam in De Amstelbron, Broers
vest. Spr.: mr. ridder van Rappar<k 

Dinsdag 5 juni. Verkiezingsrede Ritmees
ter te Alkmaar. 

Woensdag 8 juni. Verkiezingsbijeenkomst 
te Enschede in café Assink. Spr.: F. 
den Hartog. 

secretaresse van de emigratiecommis
sie van het Nederlandse Vrouwen Co
mité. 

Mt-. F. Porthein.e: 
Mt'. Portheïne werd geboren op 29 

jan~ari 1923 te Den Haag. Hij studeer
de reclhten te Leiden en deed in 1950 
doctoraal examen. Sinds september van 
dat jaar werd hij medewerker en in 
1954 adjunct-secretaris van de Konink
lij'ke Nederlandse Middenstandsbond te 
Den Haag. Van 1953 tot 1954 was hij 
secretaris van de Commissie van Over
leg van de Mriddenstandsvakcentralen. 

Voor de Partij is mr. Portheïne sinds 
1946 secretaris van de Onder Centrale 
Leiden. Later werd hij bestuurslid van 
de Kamer Centrale. Sinds 1953 tev~s 
bestuurslid • ~n de afdeling Leiden. 
Voorts is mr. ;E"ortheine lid van de com
missie voor ouderdomsvoorziening voor 
kleine Zèlfstandigen van de Partij. Op 1 
maart 1954 werd hij benoemd tot lid 
van de· gemeenteraad te Leiden. 

Woensdag 8 juni. Verkiezingsrede me
vrouw Fortanier-De Wit te Steen
wijk. 

Woensdag 6 juni. Verkiezingsrede Kort
hals te Almelo in · Groenendaal. 

Woensdag 8 juni. Zegering Hadaers 
spreekt te Winterswijk. 

Woensdag 6 jnni. Mevrouw Stoffels-Van 
Haaften spreekt te Santpoort. 

Woensdag 6 juni. Mr. ridder van Rappard 
spre-ekt te Alblasserdam. 

Woensdag 8 juni. Dr. Bchuitemaker 
spreekt te Zutphen. 

Donderdag 7 juni._ Prof. mr. Oud spreekt 
te Leiden. 

Donderdag 7 juni, Verg. te Meppel. Spr. 
mr. H. van Riel. 

Donderdag 7 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Dordrecht. 

Donderdag 7 juni. Mr. Toxopeus spreekt 
te Delfzijl. 

Donderdag 7 juni. Verg. te Delden. Spr. 
lllr. F. G. van Dijk en 'Ir. Oldenban-
ning. . 

Vrijdag 8 juni. Prof. mr. Oud spreekt te 
. Den Haag. 

Vrijdag 8 juni. Mevrouw Fortanier-De 
Wit en mr. H. van Riel spreken in 
Arnhem. 

Vrijdag 8 juni. Optreden van het Midden
standsforum te Middenmeer. 

·--~-.JUN[ ltM - PA6. 4 

hi ·ntemorÎCIIII 

H. J. Wansink D.hn. 
Te Holten overleed op 82-jarige 

leeftijd de heer H. J. Wansink · 
D.Jzn. De heer Wansink, ongetwij
feld de meest bekende en hoogst
geachte Holtenaar, stichtte met 
zijn beide broers in 1899 de stoom
zuivelfabriek "De Eendracht",. die 
tot enkele jaren na de oorlog· be
staan heeft en waaraan de over
ledene met grote energie werk
zaam geweest is. Daarnaast zat 
hij in talloze besturen en_ commis
sies. 

Tot aan de bezettingstijd had hij 
de politiek aan zijn broer J. /t.. 
Wansink overgelaten. Toen echter 
in 1945 op de thans overledene een 
beroep werd gedaan, was dat niet 
tevergeefs. • 

Hij was van 1945 tot 1950 ge
meenteraadslid en in de eerste tijd 
de enige wethouder van Holten. 

Hij heeft ook als gemeentebe
stuurder steeds gehandeld over
eenkomstig de liberale beginselen, 
die hij met hart en ziel toegedaan 
was. 

Bij zijn vijf-(ln-zeventigste ver
jaardag .weru hij . op grootse wijze 
gehuldigd ·en benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje-Nassáu. 

Holten verliest in hem een 
~obele ingezetene. 

Ontvangen biidi'CICJen voor ons 
Yerkiezingsfonds 

~rtelijk dal;lk aan de gevers! 

W. L. v. S. te A. f 10.-; U. B. te L. 
f 2.50; C. C.A. A.v. W.-R. f 15.-; A. A. 
J. M: v. V. te 0. f 10.-; M. V. M. te A. 
f 10.-; J. v. d. B. te A. I 10.-; 0. W. J. 
S. te 's-G. f 25.-; E. E. M. te W. f 200:-; 
F. P. te R. f 10.-; E. J. V.~v. d. S. te 
H. f 50.-; W. C. S. L. T. te 's-G. ! 10.-; 
W. B. te 's-G. ! 50.-; L. S. te D. f 10.----; 
J. J. T. teR. f 10.-; A.C. v. d. H.-K. 
te R. f 25.-; K. L.· M. te B. f 10.-; :J. 
E. S. te V. ! 5.-; K. F. W. S. te R. 
f 10.-; C. P. te S. I 100.-; N. J. W. B. 
te 's-G. i 2.50; F. M .. C. H. te R. f .10 . ..,.,.; 
H. L. de B. te L. f 100.-; W. P. te E. 
f 5.-; H. J. G. te 's-G. I 20.-; A. P. te 
H. I 10.-; C. F. G. te 's-G. f 10.-; :J. D. 
te A. f 10.-; M. S. E. W.-H. te A. 
! 25.-; H. A. v. :R.-s. te z. f 10.-; G. 
J. N. T. te A. f 2.50; L. C. G. v. E. te A. 
f 50.-; A. J; D. te A. f 10.-; D. de J. te 
Z. f 5.-; M. en A.B. teR. f 20.-; C. v. 

, B.-de L. te E. ! 5.-; A. M. A. L.-K. 
de J. te U. f 10.-; H. H. te R. 
f 5.-; J. H. E.-K. te :J. f 10.-; C. S. de 
G. te A. f 25.-; J. H. G. te H. ! 25.-; 
J. R. te V. te A. f 10.-; C. T, te S. 
f 10.-; J. R. te 0. f 10.-; P. N. te A. 
f 7.50; J. G.-v. B. te R. f 5.-; P. B. te 
H. f 10.-; Afdeling Naaldwijk f 100.-. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
. KoninginDegracht 61, Den Haag. 

Telefoonnummers: 111 "' 8 8 en 
11t8"15 (K 1"100). 
Gironummer 67880, t.n.v. de se
cretaris van de V.V.D. te Den 
Haag. 

Vrijdag 8 juni. Ritmeester spreekt te 
Den Helder. 

Vrijdag 8 juni. Van Leeuwen spreekt te 
Zeist. 

Vrijdaf,' 8 juni. Verg. te Colmschate. Spr. 
tr. J. Baas. • 

Zaterdag 9 juni.- Prof. mr. Oud spreekt te 
Botterdam. 

Maandag 11 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Amsterdam. 

Maandag 11 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Gouda. 

Maandag 11 juni. Cornelissen spreekt te 
Maassluis. · 

Maandag 11 juni. Zegering Hadders 
spreekt te Stadskanaal. 

Maandag 11 juni. Ritmeester spreekt te 
Breukelen. 

Maandag 11 juni. Van Leeuwen spreekt 
te Bussum. 

Maandag 11 juni. Verg. te Blankenham. 
Spr: J. L. Nysingh jr. en mr Wielinge 
Gratama .. 

Maandag 11 juni. Van Rappard en me
vrouw Stoffels-Van Haaften spre
ken te Heemstede. 

Maandag 11 juni. :re heren Van der Lin· 
den en Toxopeus spreken te Breda. 

Maandag 11 juni. M. Vts~er spreekt te 
Sliedrecht. 



Knallende première V.V.O. VERKIEZINGSVUURWERK 
Maandag 28 mei j.l. is in het Gftneente* Sportpark te Amersfoort het eerste 

van een grote serie verkiezj.ngsvuurwer
ken van onze Partij afgestoken. 

De belangliltelling hiervoor van de zijde 
van de Amersfoortse burgerij was enorm 
groot, volgens. schatting van politie"auto-

• riteiten waren er tu~n de 5.000 en 6.000 

mensen aanwezig. . 
Na deze uitstekend geslaagde première 

BLOM 
VOOR 

BANDEN 
voor: auto~ motor. 

tractor en. Industrie. 
Grote keuze in witte zijvlak· 

TUBELESS-NYLON 
en suAer rayon banden van de 
beste Europese en Amèri· 
kaanse merken. Speciale ap· 
paraten vcior het monteren 

van tubeless banden. 
L.e<werlftl voloPa BOVA&.YACO r.oJ•meJ't 

imp.:N.V. JAC. BLOM 
ROTTERI)AM 

Wm.iluytewtchstraot 53-55. Tel. 5111é 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekel,lrd 

Talrijke attesten. 

Veel meer wacrd 
dan de ls:ostpr.ljs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vanaf 3~% 

en voor de boerderijen 
vanaf SlA, % 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenheimseweg SI · O:OOR 
tel. K M70-816 b.g.g. 896 

(Vervolg vanpag. l) 

volgden op dinsdag 29 mei Utrecht en 
Hilversum en op 31 mei Zwolle en Hen
gelo. Ook hl deze plaatsen was de belang
stelling van de zijde der burgerij over
weldigend groot. 

Voor de komende weken tot aan de d• 
turn der verkie~ingen staat nog . een hele 
serie vuurwerken op het programma en 
wel: 

Groningen 4 juni 

Leeuwarden 6 

Leiden ....................... :............ 7 

Dordrecht .. 
Enschede ............... : ........ ...., .. .. .. . 8 

Den Haag ........... ': ... : ..... : ....... :~.· ''8 " 
Arnhem ................... · ............. ; ... 

Rotterdam .............................. . 

Alkmaar ................................ . 

Zandvoort 

8 

9 

9 

9 

Gouda .................................... 11 

Middelburg , . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 11 

Delft ..... : .................. ,;_............. M. 

.. 
" 

" 

.. 
Onze gedachte om vu~erk te doen • 

afsteken schijnt te trekken. De propagan
daleiding van de K.V.P. kwam n.l. tot 
hetzelfde besluit. Mogen wij hier denken 

aan het oude gezegde: "Nabootsing is 
de beleefdste vorm van vleierij!" Wie zal 
het weten? 

Inlichtingen betreffende het lid
maatschap der Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke 
afdelingen en bij het Algemeen 
Secretariaat: Koninginnegracht 
61, 's-Gravenhage (tel. 111768). 

Komende· Middenstands
forumavonden 

In 11amcnwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de .J.Iandelijke 
Middenstandscommissie de volgende bij

eenkomsten, waarin een ~.:idden~tands
for••m zal óptreden, belegd: 

Maandag 4 juni te Rotterdam, Flevo
zaaJ, van het Twaalf-Provinciënhuis, 
Hoogstraat. ' 

Dinsdag 5 juni te Goes, 19.30 uur ln. De 
Prins ·van Oranje. 

Woensdag 6 juni te Mlddelburg om 8 uur 
ln hotel café-restaurant .,Het Neder
landse Koffiehuis",· Markt 49. 

Vrijdag 8 juni te Middenmeer in hotel 
Smit. 

Deze bijeenko~sten :>:ijn ook toegan· 
kelijk voor leden van omliggende af· 
delingen. 

'I 

nende afgevaardigde in de thans .nog zittende Ka-
mer een zo "echte" D'rentenaar is. · 

bruik, een kleine onjuistheid in ons boek, die u~ LOr
rectie is ontgaan, te herstellen. 

Bijzonder ter .harte gaan hem de zaken dei volks
gezondheid; zijn onvermoeide pogingen, om, ook in 
het belang van de volksgezondheid in het algemeen, 
verbetering te krijgen in de sociale positie van het 
verplegend personeel, zijn gelukkig met succes be
k{Oond. 

Op' pag. 111 is vermeld, dat de heer Den Hartog 
in juni 1948 in de Kamer kwam. We hadden- en 
zo is het juist - echter geschreven: in juni 1946. 
Lezers, die dit boekje bezitten, willen deze kleine 
t:orrectie zelf wel aanbrengen. In de nieuwe oplaag 
!al zir vanzelf worden aangebracht. 

* * * 

De heer R. Z e g e r i n g H a d d e r s tenslotte 
wijdt zijn aandacht vooral aan sociale aan

gelegenheden en vraagstukken van verkeer en water
staat en het vakonderwijs. 

Als jarenlang wethouder van onderwijs, finan
ciën, keuringsdienst en marktwezen van de Drentse 
gemeente Emmen is hij bovendien doortrokken van 

. de voor ons staatkundig en maatschappelijk leven 
zo belangrijke gemeentelijke bestuurssfeer. 

De heer Zegering Hadders is Drents in hart en 
nieren en het moet de Drentenaren wel een grote 
voldoening geven, dat de enige in hun gewest wo-

Gedurende twee jaar, van 1946 tot 1948, maakte 
de heer· Hadders deel uit van de Eerste Kamer. In 
laatstgenoemd jaar stapte hij over naar de andere 

'zij <!_e van het Binnenhot. 

* * * 

Zo beschikt de V.V.D. over een fractie, die er 
wezen mag: veelzijdig in samenstelling en 

des .'.mdigheid, maar één in strijdvaardigheid, in haar 
wil om ons volk té dienen en in haar liefde voor 
onze liberale, vrijzinnige beginselen. 

Een fractie, die het verdient, niet alleen in haar 
geheel herkozen, maar ook om nog verder versterkt 
te worden. , 

Mogen de kiezers en kiezeressen er op 13 juni pre
des zo over denken ! 

Onze affiches 
folders 

en 

Het aantal bestellingen van affiches en fol
ders overtreft verre de aantallen van 1952. 
Aangezien onze allereerste oplagen gebaseerd.: 
waren op de aantallen die door de ~- . :; 
afdelingen in de verkiezingsstrijd van 19S2 · 
werden besteld en deze oplagen iîa zeer korte 
tijd waren uitverkocht, moesten .wij onze 
drukkers opdracht geven nieuwe oplagen te 

vervaardigen. 
Gezien ·de · grootte van deze oplagen kan 

het mogelijk zijn, dat in enkele gevallen stag· 
natie in de aflevering ontstaat. Wij bieden 
hiervoor onze verontschuldiging· aan en doen 
al het mogelijke om de bestelde affiches _en 
folders zo tijdig mogelijk te leveren. 

• 

• 
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Wareen onware geruchten rond cleverkiezingen 
De tragiek der dwer~partijt jes o.m. nader belicht 

Het is eigeliaardig, dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer steeds aanleiding 
geven tot het verspreiden van gernchten over de waarde van de door de kiezer uit
gebrachte stem, die niet alleen volkomen onjuist zijn, maar zelfs een zeker gevaar 
bevatten. Hét gevaar n.L, dat- de kieze:t deze geruchten ~looft en daardoor anders 
gaat stemmen dan hij VJ!dl plan was. 

In feite wordt de uit51ag van de verkiezing dan vervalst, daar zij onder ·deze om
standigheden immers· niet meer de juiste politieke opvattingen van het Nederlandse 
volk weergeeft. 

Het is eenvoudig onmogelijk om alle verkeerde opvattingen op dit gebiecl. hier . te 
bespreken. Maar ten aanZien van twee misverst&nden zBl dit zeker moeten gebeuren, 
omdat zij met hardnekkigheid verspreid worden en nogal eens verwarring onder de 
kiezers stichten. 

v au J.,.<e twee is het gerucht over de 
"verloren voorkeurstem" nog het onschul
,digst. Laten we, om deze kwestie te be
grijpen, eens een stembiljet voor ons ne-
men. . . 

We zien daUop een tiental. lange lijs
ten, waarvan de meesten een twintig tot 
dertig namen bevatten. Vóór elk van deze 
nli.men staat een zwart vierkantje m.et 
dltarin een witte stip: . 

Nu mag de Nederlandse kiezer bij de 
stetmming-één zo'n witte stip rood ma
ken. Hij behoeft dit niet te doen met de 
stip voór numero 1 van de lijst van zijn 
voorkeur, neen, hij mag gerust aan num
mero 2 of 3 of aan de laatste kandidaat. 
van de lijst zijn stem geven. Wanneer nu 
maar voldoende kiezers hun stem op een
zelfde kandidaat .hebben uitgebracht, dan 
is deze gekozen, ook al staat hij als laat
ste op de lijst. 

Aangezien dit aantal stemmen even 
groot moet zijn als de lijstkiesdeler, door 
het aantal stemmen dat op die lijst is 
uitgebracht gedeeld door het aantal daar
aan tóegekende zetels, zal hij de Tweede 
Kamerverkiezing zo'n voorkeur zeiden 
tot een verkiezing van een laag geplaat
ste kandidaàt leiden. Om de simpele re-· 
den, dat niet voldoendè kiezers eenzelfde 
exclusieve voorkeur hebbén uitgesproken. 

Exclusief, w~nt de meeste kiezers stem
men op numero 1. En krijgt deze meer 
stemmen dan de kiesdeler, dan gaan die 
automatisch over op de tweede kandi
~t; bereikt deze de kiesdeler, dam gaan 
de stemmen over op .. nummero drie, enzo
vöort. Daarom zullen over het algemeen, 
wanneer een lijst b.v. drie zetels behaalt, 
de bovenste drie kandidaten verkozen 
worden. 
' Maar nu iB.bepaald niet waar, datdaar

bij de stemmen, op lager geplaatste kan
didaten uitgebracht, verloren gaan. 
Want behaalt zo'n lager geplaatste kan
didaat niet de kiesdeler, dan gaan al zijn 
stemmen naar de lijstaanvoerder en van
daar eventueel, zoals hiervoor ·gezegd, 
naar numero twee, enz. Elke op een lijst 
Uitgebrachte stem, op welke kandidaat 
.Ok uitgebracht, telt d1111 volledig voor die 
lij8t mee. 

. Verdeling van de restzetels 
Een veel ernstiger misverstand betreft 

de . verdeling van de restzetels. Gezegd 
wordt, dat elke stem, op een kleine partij 
uitgebracht, in feite ten goede komt aan 
de beide grootste partijen (K.V.P. en P. 
v.d.A.) en dat men daarom, wanneer men 
deze partijen niet begeert, beter op de op 
twee of drie na grootste partij kan stem-
men. , · 

Ook dit is volledig . in strijd met de 
waarheid. Het grote voordeel' van het 
Nederlandse stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging· is juist, dat elke stem, 
welke op een partij die zetels verwerft 
wordt uitgebracht,. mathematisch zuiver 
aan het 'verdelen van zetels over die en 
de andere partijen medewerkt. · 

In het voorgaande, zit een uitdrukke
lijke restrictie. Een stem, uitgebracht op 
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een partij, die geen zetel verwerft, gaat 
niet alteen verloren, maar bevoordeelt in 
feite de partijen,. die de meeste restzetels 
verkrijgen, en· dat zijn lnderdaa,d steeds 
de grootste partijen. · · 

Het misverstand vindt zijn OOJ;Zaak in 
de ·omstandigheid, dat men over'bet al
gemeen een verkeerd begrip heeft over 
de verdeling van de restzetels. Daarom 
zullen ~e trachten, deze, ovei'igens niet 
eenvoudige zaak, hier begrijpelijk te ma
ken. 

Om bij de verkiezing voor een zetel in 
aanmerking te komen, moet een partij 
minstens de kiesdeler behalen. Deze kies-

. deler ligt bij de verkiezing voor. de TWee
de Kamer rond de 54.000 stemmen. Hij 
wordt gevonden, door het totale in Ne
·derland uitgebrachte aantal geldige stem
men te delen door 100, omdat er voor 100 
plaatsen in. de Kamer gekozen wordt. 

De toedeling der zetels vindt aldus 
plaa~s. dat in eerste instantie nag~aan :. 
wordt, hoeveel maal deze ki.esdeler in het 
totaal van net voor elke partij uitge
brachte , aantal stemmen begrepen is. De 
partijen, welke een aantal stemmen .ver-

Een van obze beste deSkundigen 
in de techo,iek van ons kiesstel
sel, mr. dr •. W. K. J. J. van Om
men Kloeke, rekent hler af met 
een aantal · hardnekkige misvat
tingen, die bij velen omtrent dat 
stelsel en zijn toepassing leven. 

.\._.._ ___ -----:-____ .) 

kregen hebben, kleiner dan de kiesdeler, 
doen aan deze zetelverdeling niet mee. 
Bij .de verkiezing in 1952 behaalden 8 van 
de 13 partijen de kiesdeler en de eerste 
toedeling der zetels leidde tot het volgen
de resultaat: 
K.V.P ................................... .. 
P.v.d.A. ............................... .. 
A.R ....................................... . 
C.H ................... : ......... ._ ....... .. 
V.V.D .................................... . 
C.P.N .................................... . 
S.G.P ........... · ...................... ,; •• 
K.N.P ................................... .. 

28 zetels 
28 zetels 
11 zetels 

8 zetels 
8 zetels 
8 zetels 
2 zetels 
2 zetels 

Totaal 93 zetels 

Mathematische zuiver,heid 
Hadden alle partijen zoveel stemmen 

behaald, dat de kiesdeler een geheel aan
tal malen in haar stemcijfers was begre
pen, zodat· er na deze deling geen resten 
waren overgebleven, dan w~.ren terstond 
alle 100 zetels in volstrekte evenredig-; 
heid over de 8 partijen verdeeld. 

Dit geval doet zich evenwel slechts bij 
uitzondering bij de kleine verkiezingen 
voor .. Bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer komen er steeds resten met het 
gevolg, dat er nog een aantal restzetels 
te verdelen blijft. Maar ook de verdeling 
van ~eze restzetels gaat met mathemati
sche zuiverheid. Nagegaan wordt n.l., hoe 
de situatie zou zijn, wanneer aan elke 
partij een, twee, drie, vier, enz. zetels 
·meer zouden zijn toegekend, dan in eer
ste instantie werden verkregen. Zijn er 
in eerste instantie x zegels door een par
tij verworven dan deelt men het stem
cijfer van die partij door x + 1, x + 2, 
x + 3, enz. Dit doet men vervolgens ook 
bij de andere partijen. 

De gemiddèlde aantallen stemmen per 
zetel, welke hierdoor verkregen worden; 
bepalen· nu de verdeling der restzetels. 
De eerste restzetel is ):11. voor de partij, 
die het grootste gemiddelde heeft, de 
tweede restzetel voor de partij, die het op 
een na grootste gemiddelde heeft, enz. 
Dezelfde partij kan daarbij voor meer 
dan één restzetel in aanmerking komen. 
Maar dat is ook logisch. Want het is van
zelfsprekend, dat een aantal restzetels in 
evenredigheid verdeeld wordt naàr het 
totaal aantal stemmen, dat elke partij 
heeft verkregen. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dat illus
treren. Wanneer bij een verkiezing voor 
100 leden één partij in eerste instantie 97 
zetels verwerft en een andere partij 
slechts één zetel, zodat er nog twee rest
zetels te verdelen blijven, zou het onbil
lijk zijn, dat deze verdeling op 50-50 
basis zou geschieden. De grote partij 
heeft i~mers 97 x de kiesdeler behaald, 
de kleine slechts éénmaal, zodat bij de 
restzetelverdeling de .grote. partij op 97/98 

deel van deze restzetels aanspraak kan 
maken, in casu op beide zetels. 

Wanneer we nu terugkeren tot de 
restzetelverdeling in 1952, blijkt, dat 
deze verdeling ook daar deze mathema
tiek vertoont. Het resultaat was n.l. 
K.V.P. ..................... 28 + 2 30 
P.v.d.A. .......... ........ 28 + 2 30 
A.R ......................... 11 + 1 12 
C.H. ........................ 8 + l 9 
V.V.D. ..................... 8 + 1 9 
C.P.N. .......... ........... 6 + ·o 6 
S.G.P. ..................... 2 + 0 2 
K.N.P.. ..................... 2 + 0 2 

Totaal 100 
Nu · kan men toch bezwaarlijk vol

houden; dat een stem, op een middel
gro~e of kleine partij· uitgebracht, de 
grote partijen ten goede komt. Bij deze 
verdeling hebben n.l. alle partijen een 
stemgemiddelde per verworven zetel 
verkregen, ·dat ongeveer gelijk is. Een 
volstrekte evenredigheid is natuurlijk 
nimmer te verkrijgen, daarvoor is de 
kiesdeler van 54000 te groot. Maar wel 

.. wordt een evenredige verdeling zo .dicht 
mogelijk benade· d. · · 

De kiesdeler niet behaald 
Dit alles ligt anders voor de stem

men, welke zijn uitgebracht op p!trtijen, 
die de kiesdeler niet behalen en dus 
voor geen enkele zetel in aanmerking 
komen. Deze stemmen hebben wei mee
gewerkt aan het totstandkomen van de 
kiesdeler, daar hiervoor immers alle 
uitgebrachte stemmen door het aantal 
zetels worden gedeeld. 

Maar zij ontnemen de kans aan par
tijen, die wel bij de zetelverdeling mee-' 
doen, om de kiesdeler nog een keer ex
tra te behalen, waardoor minder rest
zetels zouden overblijven. Daar zit nu 
juist de - wat men zou kunnen noe
men - tragiek der dwergpartijtjes. 

Zij veroorzaken een ' groter aantal 
restzetels, welke restzetels in de eerste 
plaats toekO!ffien aan de partijen, die bij 
de eerste toedeling de grootste aantal
len zetels hebben verworven. Vandaár, 
dat men wel zegt, dat het stemmen op 
deze dwergpartijtjes in feit het stem
men op de grote partijen betekent. 
. Illustratief is hier, dat de vijf par
tijtjes, welke in 1952 geen enkele zetel 
konden verwerven, tezamen een totaal 
aantal stemmen van iets meer dan 
tweemaal de kiesdeler hebben verkre
gen. TWee van de restzetels zijn hier
aan te danken geweest. 

Het voorgaande leidt tot een onaf
wendbare conclusie, die we evenwel 
gaarne aan de lezer overlaten. 

Mr. dr. W. K. J. J. VAN OMMEN 
KLOEKE. 

Cople voor deze r11braeK re sondeli •oor: 
MojuHr. Joh. H. Springer, Aloxo1141or
ltroot 16, Hoorlom. 

INFORMATIEGROEPEN 
NEDERLANDSE 

HUISHO~DRAAD 

Medewerkers gevraagd 

S inds enige tijd heeft de Neder-
landse Huishoudraad informatie

groepen, dat zijn groepen, die ieder 
440 gezinnen omvatten en die zodanig 
samengesteld zijn, dat zij representa
tief geacht kunnen worden voor het 
Nederlandse volk wat betreft gezins
grootte, levensbeschouwing, gemeen
teklasse en beroepsgroep. 

Alle vrouwen kunnen zich als 
medewe:rksters opgeven, hoe meer 
hoe liever, want des te beter kunnen 
de groepen sllmengesteld worden. Ook 
alleenstaanden zijn welkom, want an
ders is het beeld niet volledig. 

Deze medewerksters wordt ge
vraagd naar haar mening over ver
schillende zaken. Zo werd in de afge
lopen jaren geïnformeerd naar de 
opinie van de ·vrouwen over 'water
ketels, plastic artikelen, de inmaak en 
een pikante saus; naar het verbruik 
van eieren en naar de wensen met 
betrekking tot tafelgoed en badhand
doeken. Allemaal echt huishoudelijke 
zaakjes dus. 

Er staan weer nieuwe onderzoeken 
op stapel en daarvoor zijn nieuwe in
formatiegroepen nodig. De N.H.R. 
(waarbij onze organisatie ook is aan
gesloten) vraagt nu nieuwe mede
werksters. 

Aanmelding kan geschieden per 
briefkaart met volledige naam en 
adres aan dé Ned. Huishoudraad, An
na Paulownaplein 7, 's-Grave~hage . 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Hoogezand hield 

algemene ledenvergadering 
Onder voorzitterschap van de heer T. 

J. Albronda werd te Hoogezand dezer 
dagen een algeme.ne ledenvergadering 
gehouden. De jaarverslagen van de pen
ningmeesteresse mevrouw Benes-Jon
ker en de secretaris K. P. Boon werden 
goedgekeurd. De aftredende bestuursle
den de heren J. G. Topper en T. J. Al
bronda werden herkozen. Voorts werd 
de propaganda voor d•e a.s. verkiezin
gen besproken. Enkele, vragen werden 
door de aanwezige gemeenteraadsleden 
beantwoord o.a. over de aansluiting van 
de waterleiding voor z.g. onrendabele 
gebi-eden. 

Na de pauze hield mevr. G. Doornbos
Oosting een boeiende causerie over de 
beginselen en actuele problemen der 
V.V.D., terwijl zij later nog .enkele vra
gen uit de vergadering b~antwoordde. 

Den Hartog sprak te Ziipe 
. Dezer dagen sprak ons Kamerlid, de 

heer Den Hartog, voor de afdeling Zijpe 
en Schagerbrug. 

Daar het gehoor voor het overgrote 
deel uit agrariërs bestond, werden voor
namelijk landbouwproblemen behandeld. 

De vele vraagstukken, die werden aan
gesneden vonden een aandachtig gehoor. 

Mr~ Van Riel sprak te Klaaswaal 
De ondercentrale Hoeksche Waard van 

de V.V.D. belegde op 17 mei j.l. te Klaas
waal een vergadering, waarin het woord 
werd gevoerd door mr. H. van Riel. 

De heer Van Riel ging o.m. uitvoerig 
in op het vraagstuk van de bezitsvor
ming. Er was een aandachtig gehoor en 
een goede opkomst. 

Bestuursverkiezing
ondercentrale Hilversum 

In de ledenvergadering van de onder
centrale Statenkieskring Hilversum werd 
het volgende bestuur herkozen: 

Mr. A. van der Straaten, voorz.; J. J. 
Korff, vice-voorz.; L. Kramers, Bussum, 
secr.; H. S. Touber, penningm.; mevr. 
C. G. Kuipers-v. Rossum, mevr. A. W. 
Stibbe-de Waal, H. Machielsen en mr. 
J. Bothenlus Lohman, leden. 

Aftrede.nd waren de heren A. Niessi):lk 
en mr. J. H. Barkey Wolf. 

In hun plaa,ts werden gekozen de he
ren L. Kernkamp en ir. H. van Raalte. 

Verder werd er een propaganda-com-; 
missie benoemd, welke tevens tezamen : 
met de voorzitter een uitvoerend comité 
vormt voor verkiezingspropaganda voor
al in die gemeenten in het Gooi, welke : 
geen afdelingsbestuur hebben. · 

De commissie bestaat uit de heren 
v. d. Houten, van Os, Bouwman en 
Derks. Deze commissie heeft reeds veel 
werk verzet. 

Mevr. Fortanieren mr. Van Riel 
spreken op 8 iuni a.s. 

teAmhem 
Op 8 juni a.s. belegt de afdeling Arn

hem een grote openbare vergadering in 
Musts Sacrum, waar het woord zal wor
den gevoerd door mevrouw A, Fortanier
de Wit, lid van de Tweede Kamer en 
mr. H. van Riél, vice-voorzitter van de 
partij. 

De bijeenkomst begint om 8 uur 
's avonds. 
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Het schaap mat ZES poten: 
1. Een uitstekende hechting, ook op alumi

' nium en gegalvaniseerd ijzer 

AFERROX 
UNIV.ERSAALMENIE 

2. Het feit, dat reeds geverfde stalen platen 
ZQnder enig bezwaar kunnen worden gelast 

3. Zeer snelle droging 
4. Een opvallend goede elasticiteit 
5. Een uitstrijkvermogen van.lO m2 per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 

A. F. v. d. Steenhoven, Delft 
ROT.rERD.MISEWEG 884 TELEFOON 01780-21656 

Leveringen van zand, grind, grond, enz. 

Massa transporten met 3-zijdige kipauto's. 

Speciale machine trailers voor vervoer ·· 

van draglines - bulldozers - ketels enz. 

r.; H;., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Er is haast bfj . . . . . . I 
Uw exportdocumenten moeten . 
vooral tijdig op de plaats van be· 
stemming zijn. Vaak is de termijn 
van inklaring van goederen Di 
aankomst van de boot zeer kort. 
De HBU zorgt in voortdurende 
samenwerking met luchtvaart- en 
scheepv_aartmaatschappijen dat. Uw 
documenten prompt en tijdig aan
komen. 

!I 

I 
I 
I I Ook "oor lnoass/1 de Hsuj 
1 HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

L AMSTERDAM· OEII HAAG· ROnEROAM .J -----
N.V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorheen 

]. C. DEN llAAN 

I OOBINOBEM I 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 

Teletoon 8 

lf I, Bai{Rer· en Havenwerken 

TUINARCHITECTUUR - BOOMKWEKElUJJCM 

Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartwee n ·- Botterelam (0.) • TeL 111u 

DE ROTTERDAMSCH.E 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

• 

~ Netkrland8e motor 

met eeli ~HTeldreputatieJ 

N. V. Appingedammer B1'011811lotonmfabrlek 

Appbapdaaa 

. ' 

Scheepswerven Gebr. van Diepen N.Y. 
TE 

WATERHUIZEN 

BIJ GRONINGEN 

* 
BOUW VAN KUSTSCHEPEN TOT 1300 TON 

• 
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.,, llaak de. V~ V .. D .. sterk"!! 
Pietèr Schoen & Zoon N. V. - Scheepsve~ven - Rotterdam 

TANKRITE VERFSYSTEEM 
t~oor de protectie van de binnenkant t~an tanb. 

NUCOL SCHEEPSHUIDVERVEN 

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRieK · 

. . I TWEE TORENS I 
TELEFOON 25242 - DELFT 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAl\1 

'1-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.80 

• 
Fabrikanten van: 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbeleende VERTO-PRODUCTEN: 

. JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
Yoor .-loerbedekking. 

de meest eUectieve verf voor de bodem t~an nieuU'e schepen. 

. A. VAN HOB·OKEN & Co. 
ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

• 
PABKI..&A.N 11-H, ftlL. 110810 (7 ....... ). TJ:LD 111,. 

-
· ROTTERDAM 

~ modern~ 
BINGHAM&CO. zonweringen 

jalouzieiJn 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
schiedam 
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Oud P. J., Lijst 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MiddenstanUer~ hoe 
Ook voor de middenstand is 13 juni een belangrijke dc-g! Dan 

immers krijgen de winkeliers, ambachtspatroons, hotel-, café
restauranthouders, vervoerders en andere ondernemers in midden· 
en kleinbedrijf weer gelegenheid om h,et waardevolle wapen te 

hanteren, dat zij als staatsburgers periodiek ter beschikking krijgen: 
het stembiljet. 

Dát k a n een geducht wapen zijn. indien het op d o e I m a t i ~ e 
wijze wordt gebruikt. De vraag. welke wij voor U hebben te beant· 
woorden. is dan ook: hoe en waarom? 

In de eerste plaats zij er op gewezen, dat de 

verdeeldheid naar levensbeschouwing, welke 
men in ons land als een gegeven feit pleegt te 
aanvaarden, niet alleen de organisatorische, 

maar ook de politieke invloed van de midden
stand verzwakt. Weliswaar werken de confes

sionele en algemene middenstan~sorganisaties 
plaatselijk en landelijk samen, maar op staat

kundig terrein lopen de wegen volkomen uit

een. 
Wij beweren daarmede niet, dat er bij de 

behandeling van voor de middenstand belang

rijke wetsontwerpen ge~n zakelijke overeen
stemming met de confessionele partijen kan 
worden bereikt. Wel is in de praktijk geble-

selprogram beoogde democratische socialisti
sche maatschappij zou verloochenen en niet 

langer zou vasthouden aan "een economisch 
bestel zonder klassentegenstellingen, waarin 

het proces der behoeftenvoorziening door bij
zondere organen ten bate der gemeenschap 

wordt geleid, de voornaamste productiemidde
len op de gebieden \ ... 1 industrie, bankwezen 

en transport zijn gesocialiseerd en waarin 
voor het overige door beperking der beschik

kingsmacht de euvelen van het particulier 
bezit zijn opgeheven". 

Zij bestrijdt de kapitalistische productie

wijze, de particuliere beschikkingsmacht over 
de voortbrengingsmiddelen met het daaraan 

ken, dat de woordvoerders over midden- · verbonden individuele winstmotief en de con-
standsonderwerpen van die partijen meer-

' malen hun goede wil niet in daden kunnen (of 
durven?) omzetten, vermoedelijk omdat de 

·meerderheid van de fractie er anders over 
· denkt. Dat is met name gebeurd met voor

stellen tot belastingverlaging en in gevallen, 

currentiestrijd - kortom ~wenst de onder- · 
nemingsgewijze productie en verdeling, waar
aan juist de zelfstandige ondernemers bun 
bestaan danken, beëindigd en vervangen te 

zien door planmatige leiding en ordening door 
gemeenschapsorganen, d.w.z. door de Staat.· 

I 

: waarin ook de werknemersbelangen meespre- Deze maatschappe~ijke omwenteling te be
vorderen is in onze democratie het goed recht 
van de socialisten, maar laten zij dan in de 
verkiezingsstrijd er geen doekjes om wi:11den 

door het te doen voorkomen, alsof "het niet zo 
erg is" en men voor middenstanders en boeren 
een uitzondering wil maken. 

ken (winkelsluiting b.v.). Ziedaar nu het 

zwakke punt! De confessionele partijen moe
ten in de eerste pla~ts de werknemers naar de 

ogen zien, willen zij niet aan "doorbraak"-ver
liezen worden blootgesteld! Dat dit verschijn

sel zich bij de P.v.d.A. in nog sterker mate 
voordoet, behoeft wel geen betoog. 

Wat confessionele en socialistisch stemmen
de middenstanders gaarne zouden wensen, 
wordt dus dikwijls door partijpolitieke oorza
ken niet bereikt; de tegendruk is te zwaar en 
de middenstand legt het loodje. 

.Dq,t nu kan bij de V.V.D. 
niet l{ebeuren ! 

Zij is met geen enkele maatschappelijke or

ganisatie gelieerd, is volkomen vrij in haar 
handelen en houdt binnen het raam van haar 
beginselen rekening met de belangèn van alle 
groepen der bevolking. Wat zij in haar pro
gram voor de middenstand aanbeveelt, streeft 
zij na en verwezenlijkt zij ook, wanneer de 
reële mogelijkheid zich daartoe voordoet. 

De staatsburger weet wat hij aan haar 
heeft. 

De rode vogelaar ! 
Bij elke verkiezing zit de rode vogelaar aan 

het vinkentouw lieflijke deuntj~s te fluiten. 
Middenstanders en boeren weten nu echter 
wel wat er _gebeurt, als het net over hen dicht-

De socialisatie - koud of warm - houdt in 

werkelijkheid niet stil voor de winkeldeur, 
voor de werkbank van de aml;lachtsman en 
voor het damhek van de boer. Zij omvat, gelijk 
het Oosten ons leer)::, alles en allen, ook de 
geestelijke vrijheid en de . vrije meningsuiting. · 
Zij is een dwangsysteem van bovenaf, dat zon

der mededogen voortschrijdt tot het laatste 
restje vrijheid - ook van de arbeider - is 

verdwenen. 

Laten de zelfstandigen, die onder betovering 
van· het vergulde socialisme dreigen te komen, 
zich geen illusies maken. Zij verkopen hun 
eerstgèboorterecht voor een schotel onverteer
bare linzen ! 

Juist die zelfstandigen hangen aan de vrij
heid en aan de zelf opgebouwde bestaansmo
gelijkheid. Zelfstandigheid is een deel v~n hun 
wezen. 

Maar bevordering van zelfstandige kracht 
- zoals reeds Thorbecke leerde - is een 
liberaal beginsel van eerste orde. 

Daarom bestaat er bloedverwantschap tus
sen de zelfstandigen uit de stad en van het 

valt. Want de P.v.d.A. zou geen so~ialistische land met het liberalisme. Zij behoren bij elkaar 

partij meer Zijn, wanneer zij de in haar begin- en kunnen niet buiten elkaar. 
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stemt gij? 
Dat heeft de V.V.D. begrepen en in haar 

beginselprogram erkend. Dat heeft de V.V.D. 
in 1948 doen besluiten landelijke en plaatse

lijke middenstandscommissies in te stellen, op
dat de middenstand zich bij haar thuis zal 
voelen en in eigen kring naar liberaal beginsel 
zijn belangen kan dienen. 

De Landelijke Middenstandscommissie, sa

mengesteld uit bekende, des~undige figuren 
uit .de middenstandsbeweging, vergadert vrij

wel maandelijks om adviezen uit te brengen 
aan hoofdbestuur en Kamerfracties over ac

tuele politieke vraagstukken en voor de mid
denstand belangrijke wetsontwerpen. Haar 

werk vindt algemene waardering. 
, De plaatselijke middenstandscomissies advi

seren de afdelingsbesturen en de raadsfracties 

en onderhouden nauw contact met de L.M.C. 
Welke partijkan op een zo nauwe en vrucht

bare samenwerking bogen? 
Welke partij heeft zoveel candidaten uit de 

praktijk van het middenstandsleven op haar 

candidatenlijsten? 

Alleen de V. V.D.! 

Zij is de partij voor de middenstand, die met 
gepensioneerden, rentetrekkers, huiseigenaren 

en vele anderen tot de door vorige regeringen 
verwaarloosde middengroepen behoort. 

Wilt ge daaraan een einde gemaakt zien en 
gelijk recht voor allen in ons vaderland uit
gangspunt van het overheidsbeleid doen wor

den, dan is er maar één weg: die van de ver
sterking van het liberalisme, van een flinke 

stembusoverwinning van de V.V.D. Die kan op 
13 juni worden bevochten, indien de zelfstan

digen de gulden middenwég kiezen tussen de 

kijvende P.v.d.A. en K.V.P. (in de regerings
coalitie tijdelijk gevolgd door de meeste A.R.
en C.H.-Kamerleden). en vastberaden, naar 

overtuiging hun stem uitbrengen op 

L•• 5 VAN DE VOLKSPARTU VOOR 
IJSI VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 

waarop de navolgende liberale midden
standers voorkomen: 

A. CALJE 
te Alblasserdam: 

J~ G. H. CORNELISSEN . 
te Amsterdam (zittend Kamerlid lï 

C. A. KAMMERAAD 
te Middelburg: 

H. M. KOORNNEEF 
te Doorn; 

C. VAN DER LINDEN 
te Rotterdam: 

MR. F. PORTHEINE 
te Leiden; 

M. VISSER 
te Arnhem. 

VOEG DE DAAD BIJ HET WOORD! 
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LAATSTE OPROEP 
De verkiezingscampagne nadert haar einde. Nog 

. een dag of vier en wij zullen weten, hoe de 
partijverhoudingen zijn, die de samenstelling van de 
nieuwe Tweede Kamer zullen bepalen. Dat de zetels 
in groten getale zullen verschulven van de ene partij 
naar de andere, is niet te verwachten. 

Onder het stelse·. van evenredige vertegenwoordi
ging, zoals het bij ons is uitgewerkt, ligt dit niet in 
de lijn der normale mogelijkheden. 

Er is in dit opzicht wel een groot verschil bij het 
verleden, toen nog het meerderheidsstelsel gold. Een 
betrekkelijk klein aantal districten hield toer. de ba
lans. Een verschuiving van enkele duizender~ stem
,men kon het beeld van de Kamer geheel veranderen. 

Bij de laatste grote stembusstrijd onder het oude 
stelsel in 1913 zag men een rechtse meerderheid van 
zestig zetels inkrimpen tot een minderheid van vijf 
en veertig en een linkse minderheid van veertig ze
tels klimmen tot een meerderheid van vijf en vijftig. 
En iedereen wist op de avond, waarop deze uitslag 
bekend was, voordat de Koningin ook maar één van 
haar raadgevers geconsulteerd had, dat een volkomen 
verandering van Ministerie het gevolg zou zijn. 

De wetenschap, dat een verkiezin& een dergelijk 
resultaat zou kunner. hebben, gaf destijds aan de 
stembusstrijd een spanning, die wij thans niet meer 
kennen. 

Hoe goed herinner ik mij de dagen van juni 1905. 
De verkiezingskoorts had allen, jongeren en ouderen, 
te pakken: Het Ministerie-Kuyper was vier jaren 
aan het bewind geweest. Zal Kuyper blijven of zal 
hij heengaan, was de vraag, die allen bezig hield. En 
allen wisten, dat het antwoord op die vraag niet zou 
worden gegeven door het overleg der politieke frac
ties na de verkiezingen, doch door het kiezersvolk 

·.bij de stembus. 

Zo had de kiezer niet slechts het gevoel, doch de 
overtuiging, dat hij iets wezenlijks in de melk te 
brokken had. 

* * * 

Natuurlijk weet ik wel, dat ook toen de kiezer 
niet alles i>esliste. Hij decideerde wel, wie 

zou heengaan, niet wie komen zou. De nieuwe minis
ter-president wezen de kiezers niet aan. Bij ons was 
het niet als in Engeland, waar de verkiezingsstrijd 
in zijn wezen de strijd was tussen twee grote partij
leiders, zodat onmiddellijk na het bekend worden 
van de uitslag vast stond, wie van deze twee de Eer
ste Minister zou zijn. Maar bij ons was het toch wel 
zo, dat de kiezers duidelijke aanwijzingen gaven aan
gaande de richting, waarin de nieuwe Kabinetsfor
matie zou moeten worden gezocht. 

Dit alles werd mogelijk gemaakt, omdat de par
tijen er naar streefden reeds voor de verkiezing. een 
zekere tekening in de politieke toestand te brengen. 
Wetende, dat zij geen van alle op haar eentje in de 
nieuwe Kamer over een meerderheid zouden beschik
ken; kwamen zij, die zich tot samenwerkmg geroe
pen voelden, reeds voor de stembus tot een accoord. 

Zij ?resenteerden zich aan de kiezers met een ge
meenschappelijk program, waarvan zij hoopten, dat 
het na de stembus de basis zou kunnen zijn van een 
regeringsprogram. En zij, die tot een dergelijk sa
mengaan besloten hadden, dachten/ er zeker niet over 
elkander bij de stembus in de haren te gaan zitten. 

Welk een verschil bij de tegenwoordige toestand. 
Men denkt er niet over van te voren aan te kondigen 
naar welke samenwerking men na de verkiezingen 

zal streven. Men denkt er nog minder over van te 
voren een gemeenschappelijk program op te stellen 
ow daarop de instemming van de kiezers te vragen. 
Zo zijn er bij de stemb~s geen bondgenoten en men 
gevoelt niet de minste behoefte de bondgenoot van 
gister, die· wellicht ook de. bondgenoot van morgen 
zal zijn, in de stembusstrijd te sparen. 

K.V.P. en P.v.d.A., sedert tien jaren elkanders 
bondgenoten in de regering, zijn daarbuiten de groot
ste rivalen. Het is alsof zij elkander het ] · :::ht in de 
ogen niet gunnen. 

Moet men· zich erover verbazen, dat onder deze 
omstandigheden menig kiezer het spoor bijstee dreigt 
te raken ? Dat vélen zich beginnen af te vragen, 
wat op deze manier nog het nut van de verkiezingen 
is. Dat zich van velen een zekere polit1eke moeheid 
gaat meester maken. 

* * * 

Tot dusver is mijn verhaal niet erg opwekkend. 
Thans komt een vrolijker noot. Wij bemer

ken in onze kring van deze moeheid niets. Er is bij 
deze verkiezingen een opgewektheid als nooit te
voren gebleken. Zij heeft mij natuurlijk verheugd, 
maar zij heeft mij niet verwonderd. 

Wij wisten immers reeds lang, hoezeer de belang
stetlling voor hetgeen wij verkondigen stijgende is. 
Wij hadden het ervaren in de groei van onze stem-

r-----door---...;..-

prof. mr. P.J. Oud. 

mencijfers sedert 1946. Bij ons geen op" en neergang 
zoals bij de K.V.P. en de P.v.d . .&., l>ij elke stembus 
kampende om de hegemonie. Bij ons een doorlopen
de vooruitgang. 

Wij hadden het ervaren telken jare op onze alge
mene vergaderingen. Zij waren telkens weer een 
bron voor nieuw enthousiasme. Wij hadden het er
varen op de groteV.V.D.-dag op 17 september van 
het vorige jaar, toen liberaal Nederland zich in een 
ongekend getal naar -;cheveningen had gespoed om 
daar te zamen te getuigen van onderlinge verbonden
heid en van vast geloof in de blijvende roeping van 
het liberalisme. 

Het kan niet anders of een dergelijk vertrouwen 
werkt aanstekelijk. Zijn aantrekkingskracht wordt 
nog vergroot, omdat men weet, dat het vertrouwen 
zo goed gefundeerd is. Wij mogen immers zonder 
overdrijving zeggen, dat het voortspruit uit de be
ginselvastheid, die geheel onze werkzaamheid heeft 
gekenmerkt. Wij hebben niet naar rechts en niet 
naar links gezien, doch wij zijn onze eigen weg ge
gaan. Wij hebben het steeds gezocht in de diepte en 
nimmer in de breedte. Wat in onze ogen goed was, 
hebben wij gesteund en wat in onze ogen verkeerd 
was, hebben wij bestreden, onverschillig van welke 
zijde dat goede of dat verkeerde kwam. 

Wij hebben naast de P.v.d.A. gestaan in haar ver
zet tegen het bisschoppelijk mandement. Wij mogen 
zelfs zeggen, dat het principiële geluid toen het 
meest van onze zijde is gekomen. Zelfs de Katholie
ken hebben, hoezeer op dit purit tussen hen en ons 
een kloof gaapte, getuigd van hun waardering voor 

de wijze, waarop wij de beginselstrijd hebben ge
voerd. 

Diezelfde waardering hebben wij ook van hen, die 
het niet met ons eens waren, mogen oogsten bij de 
behandeling van het wetsontwerp op de lijkverbran
ding, toen het beginselloos opportunisme van de 
P.v.d.A. ook in haar eigen rijen tot grote ontstelte
nis aanleiding gaf. 

* * * 

Onze eenheid van beginsel heeft vanzelfspre
kend geleid tot de eenhetd, die onze Tweede 

Kamerfractie steeds heeft vertoond. Het was geen 
eenheid van boven af opgelegd; zij was uit eenheid 
van inzicht Jeboren. 

De negen leden onzer fractie hebben ieder op het 
terrein, hun door onze onderlinge werkverdeling aan
gewezen, hun beste krachten gewijd aan de verwe
zenlijking van wat naar ons beginsel de juiste weg 
was. 

Wij kunnen ons voor de vertolking van onze 
inzichten op het stuk van het buitenlands beleid geen 
betere vertegenwoordiger wensen dan Korthals. 

Wij hebben mevrouw Fortanier steeds weer be
wonderd om de wijze, waarop zij de onderwijspro
blemen in het licht van het liberale beginsel wist te 
bezien. 

Den Hartag heeft de landbouw-, Cornelissen de 
middenstandsvragen behandeld, zoals een liberaal 
ze behandelen moet, uitgaande van het beginsel, dat 
al de groepen, waaruit ons volk is samengesteld, 
leden zijn van eenzelfde lichaam en dat geheel dat 
lichaam lijdt als aan één lid wordt tekort gedaan. 

Recht voor allen is ons richtsnoer geweest. Rit
meester heeft eraan vastgehovden als hij opkwam 
voor zovelen, aan wie men onrecht beging. Van 
Leeuwen heeft het betracht, als het ging om recht· 
vaardigbeid in de belastingheffing. Zegering ·l;lad
ders deed niet anders op zo menig terrein der $0Ci~le 
politiek. En het jongste lid van dè fractie, mevrouw 
Stoffels, heeft met haar pleidooi voor de opheffing 
van de rechtsongelijkheid tussen de gehuwde en de 
ongehuwde vrouw op voortreffelijke wijze haar in
trede als lid der Kamer gemaakt. 

Zo mochten wij naast de verkondiging van het 
beginsel ook het practische werk van onze Tweede
Kamerfractie bij deze verkiezingsstrijd in het cen
trum van onze actie plaatsen. 

* * * 

Nu die strijd ten einde loopt, kan ik nog maar 
alleen de aandacht vragen voor een aller

laatste oproep. Die oproep zal wel overbodig zijn, 
maar in dit geval kan zeker worden gezegd, dat het 
overbodige niet schaadt. 

Zetten wij allen nog een paar dagen onze schou
ders onder het verkiezingswerk. 

Zorgep wij, dat niemand onzer zich het verwijt 
kan maken, dat hij minder heeft· gedaan dan hij had 
kunnen doen. Alleen op deze wijze kunner. wij de 
voorwaarden scheppen, die moeten zijn vervuld, wil 
de uitslag goed kunnen zijn. 

Natuurlijk weten wij heel goed, dat die uitslag 
niet alleen afhangt van ons werk. Talloze factoren, 
die niemand in de hand heeft, kunnen een verkie
zingsuitslag beheersen. 

Wat onze partij betreft schijnen de voortekenen 1"./ 

alle opzichten gunstig. Moge de dertiende Jun! ~éoo~ · · 
dat zij ons niet hebben bedrogen. · 
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Zaterdag 9 ·Juni spreekt on~e Partij-'Voor~itter, prof. mr. P. J. Oud, 
O'Ver Hilversum I, 402 meter, van 19.10 uur tot 19.21$ uur. Onderwerp: 

"DE OPPOSITIE SP-REEKT" 
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VltiJHEID EN DEMOORATIE 

ONZE I{AMERI{ANDIDATEN 
OP DE INVALLERSPLAATSEN 

C. van der Linden: 

De heer Van der Linden werd in 1899 
te Rotterdam geboren. Na de lagere 
school te hebben bezocht, kwam hij in 
de zaak van zijn vader, een maatschoen
makerij. Op 21-jarige leeftijd nam hij 
deze zaak over. · 

Dertig jaar geleden werd de heer 
Van der Linden lid van de Midden
standsvereniging Handel en Nijverheid, 
waarvan Ed. G. Schuurmann destijds 
voorzitter was. Toen diens opvolger, 
de heer L. de Groot tot wethouder werd 
benoemd, kwam de heer. Van der Lin-. 
den op de voorzittersZetel. 

Voorts werd de heer Van der Linden 
benoemd tot lid yan het hoofdbestuur 
van de Konin,klijke ·Nederlandse Mid
denstandsbond. Spoedig daarna werd hij 
lid van het dagelijks bestuur van dellle 
organisatie. 

Sedert 1949 is hij lid van de gemeen
teraad van Rotterdam en sinds 1954 lid 
van de Kamer van Koophandel. 

Voorts heeft de heer Van der Linden 
als bestuurslid zitting in tal van mid
denstandsorganisaties en commissies. 

J. A. van Overklift: 
De heer Van Overklift werd in 1905 

geboren en bracht zijn jeugd voor een 
deel door in Ned. Indië. In 1920 keerde 
hij voorgoed naar Nederland terug. Hij 
bezocht de H.B.S. te Haarlem en de 
middelbare landbouwschooi te Gronin
gen, waarna hij verschillende praktijk-

AGE-NDA 
<Wijzigingen voorbehouden) 

Zaterdag 9 juni. Prof. mr. Oud spréekt te 
Rotterdam. 

Maandag 11 juni. Prof. mr. Oud spreekt 
te Amsterdam. 

Maandag 11 juni. Drs. Korthals spreekt 
te Gouda. 

Maandag 11 juni. Cornelissen spreekt te 
Maassluis. 

Maandag 11 jwü. Zegering Hadders 
spreekt te Stadskanaal. 

Maandag 11 juni. Ritmeester spreekt te 
Breukelen. 

Maandag 11 juni. Van Leeuwen spreekt 
te Bussum. 

Haandag 11 juni. Verg. te Blankenham. 
Spr. J. L. Nysingh jr. en mr Wielinge 
Gratama. 

Haandag 11 juni. Vs.n Rappard en me
vrouw Stoffels-Van Haaften spre
ken te Heemstede. 

Maandag 11 juni. De heren Van der Lin
den en Toxopeus spreken te Breda. 

Maandag 11 juni. M. Visser spreekt te 
Sliedrecht. 

Maandag 11 juni. Verkiezingsverg. te 
Heemstede in het Minerva-theater. 
Spr. mevr. Stoffels-Van Haaften, 
mr. ridder Van Rappard en jhr. dr. 
MoHerus. 

jaren in binnen- en buitenland door
braQht; voornamelijk in Frankrijk. 

In 1929 vestigde hij zich als zelfstan
dig landbouwer, aanvankelijk in het 
Weeterkwartier van de provincie Gro
ningen te Nielhove en later op de grens 
van Groningen en Friesland te Munne-
kezijl. , 

De heer Van OVerlclift is bestuurslid 
van. diverse landbouworganisaties en is 
tevens betrokken bij de kustvaart. Zo 
is hij o.m. bestuurslid van bet Konink
lijk Zeemanscollege. 

Hij was jaren achtereen gemeente
raadslid van Kollumerland, zomede lid 
van de Provinciale Staten van Fries
land. 

Deze laatste functies heeft hij kort 
geleden moeten opgeven in verband met 
de uitbreiding van zijn werkzaamheden 
bij de coöperatieve suikerindustrie. 

OntvanCJen biidraCJen voor ons 

VerkiezinCJsfonds 
Hartelijk dank aan de gevers! 

C. E. v. L. te 's-G. f 10; A. S. R. te 
' U. f 5; G. A. E. R.-B. te W. f 10; 

. L. H.-H. te V. f 10; H. S. te G. f 10; 
A. de K. te 'B. f 10; L. S. U.-R. te L. 
f 5; A. C. T. te R. f 10; P. J. 0. te R. 
f 100; H. L. v. d. B. te A. f 10; R. B. te 
Z. f 50; S. G. E. te D. f 5; W. C. S.-C. 
te 0. f 5; M. J. G. P. te R. f 5; M. R.
B. te· S. f 25; G. A. S.-H. te Z. f 3; 
P. C. K. te 's-G. f 2.50; J. B. te R. f 10; 
A. W. A. te 's-G. f 15; afdeling Nieuw-· 
}wop f 100; afdeling Sliedrecht f 2000. 

• 

Mr. L. R. J. ridder 
van Rappard: 

Mr. ridder Van Rappard werd op 15 
juli 1906 geboren te Bloemendaal. Na 
het gymnasium te Tiel te hebben be-

zocht studeerde hij rechten te Utrecht. 
In 1931 behaalde hij zijn meesterstitel. 
Hierna vestigde hij zich als advocaat en 
procureur te Nijmegen. In 1932 werd 
hij benoemd tot burgemeester van Zoe
len (Gld.). In 1939 volgde zijn benoe
ming tot burgemeester van Gorinchem, 
welke functie hij ook nog heden be
kleedt. In 1943 werd hij door de bezet
ter ~evangen genomen en in verschil
lende kampen opgesloten. 

De heer Van Rappard bekleedt voorts 
vele maatschappelijke functies en publi
ceert vele artikelen over staats- en ad
ministratief recht in de vakbladen. Hij 
werd benoemd tot officier in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Komende Middenstands
forumavonden 

In samenwerking met de betrokken 
afdelingsbesturen heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie tie volgende bij
eenkomst, waarin een Middenstands
forum za1 optreden, belegd: 

Maandag 11 juni te Leeuwarden am M 

u. in het Oranje Hotel, Stationsweg 4. 

Deze bijeenkomst is ook toegankelijk 
voor leden van omliggende afdelingen. 

DEZE BURGER 
weet volgende week om deze tijd nog veel meer dan hij nu reeds weet: 
hij weet dan hoe de nieuwe, de omo-schone, Tweede Kamer er uit ziet. 

Nu is het nog maar tasten en gissen. 
Een páár dingen weet ik nu echter héél zeker. 
Eén zekerheid is, dat iedere niet-uitgebrachte stem een verliespostje is en· 

dat vele verliespostjes met elkaar een hele zetel vormen. 
Daarom wil hij nu nog even, vóór het te ·Iaat is, uitdrukkelijk tot u zeggen, 

dat u moet gaan stemmen en dat u niet moef zeggen: "die éne stem 
van mij doet er niets toe; als de V.v'.D. één stem minder krijgt, krijgen ze 
precies even veel zetels dan ais ik wèl zou gaan stemmen". - Dat is niet 
alleen klinkklare onwaarheid, maar bovendien nog. een levensgevaarlijke 
leuze ook. Trouwens: niet-gaan-stemmen is de staatsburger ·onwaardig. 
Het is, zo durf ik te zeggen: on fatsoen I ijk. Een Nederlander met een 
gerechtvaardigd gevoel van zelfrespect wenst deel te nemen aan de Neder
landse, çie vaderlandse, gang' van zaken. Zo is het en· het is niet anders. 

En een tweede zekerheid is, dat een welbewust weggegooide stem een 
domme stem is. Wie zijn stem gaat uitbrengen op een kansloze lijst 
handelt roekeloos met het voorrecht dat hij als volwaardig staatsburger bezit. 

Er zijn altijd mensen, die op dit soort dingen smalen. Mensen die er zich 
op beroemen dat zij nièt stemmen, of blanco stemmen, of welbewust hán 
stem waardeloos maken door op een kansloze lijst te stemmen. 

Ik houd niet van zulke mensen. 
Zij zijn de sterksten en de beste niet onder ons. Zij zijn· de altijd-spotters 

en de altijd-ondergravers. De negatieven. D~ waardelozen. Wie zich bij hen 
schaart, verlaagt zich zelf. 

Dat is alles wat ik, op de drempel, nog even zeggen wilde. 
Aanstaande woensdag, de dertiende juni, is een belangrijke dag, waamp 

wij een ,belangrifke handeling gaan verrichten. 
Ik behoef u niet te zeggen wàt u moet doen. 
Laten wij, met ons allen, zorgen voor een goede verrassing. Voor onze m pa,lij, vaoc a=e meneen die vi" '""' han a;te"te beet bebben gedaan en 
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C.pto veor deso rubriek te lllfntion noor: . 

Mejuffr. Joh. H. Springer, Aloxontler

ttroot 16, Haarlem. 

Grote belanC)stelllnCJ voor 

provinciale Utrechtse . 

voorfaarsbiieenkomst der 

vrouwenC)roepen 

op 28 mei in De Bilt 

De voorjaarsbijeenkomsten der 
vrouwengroepen in Utrecht wor

den, dank zij de organisatorische en 
inventieve ·gaven van mevr. Veder
Smit, steeds meer een goede- traditie 
en een der hoogtepunten van ons pro
vinciaal vrouwelijk partijleven. 

Op woensdag 28 mei jl. waren weer 
uit een groot aantal afdelingen vrou
welijke leden in Huize Poll in De Bilt 
samengekomen, waar de Provinciale 
vertegenwoordigster alle dames be
groette en een bijzonder woord van 
welkom richtte tot de nieuwe afdeling 
Baarn en tot de spreker van deze dag 
m. E. H. Toxopeus uit Breda. 

Na een korte uiteenzetting voor de 
nieuwe lêden en introducées van doel 
en streven der vrouwengroepen in de 
V. V.D. gaf mevr. Veder het woord aan 
mr. Toxopeus voor zijn onderwerp: 
"Geestelijke vrijheid". 

Spreker begon zijn inleiding rriet te 
zeggen, dat geestelijke vrijheid een 
steunpilaar en eerste eis der V.V.D. 
is en lichtte aan de hand van voor
beelden toe (bisschoppelijk mande
ment, crematiewetten, de zaak Jung
schläger in Indonesië en Poujade in 
Frankrijk) de geestelijke vrijheidniet 
steeds zó vanzelfsprekend is, als men 
gewoonlijk wel aanneemt. 

Hij zei, dat het grondbeginsel der 
geestelijke vrijheid eigenlijk is de be
scherming der minderheid en toonde 
aan, dat de V.V.D. de enige partij is, 
die steeds pal staat voor onverkorte 
handhaving van dit grote geestelijke 
goed. 

Er werd met grote belangstelling 
gelQisterd en na het einde. kwamen 
enige interessante vragen, die door de 
spreker uitstekend beantwoord wer
den. 

Na de theepauze volgde een novum: 
een spreekwedstrijd van per persoon 
ca. 3 minuten over enige niet vàn te 
voren bekend gemaakte actuele on
derwerpen. Een 7~tal dames kweet 
zich goed van deze taak, wáarvoor 2 
aardige prijzen beschikbaar waren ge

-steld. Het was een bijZOJldeP:'Ieslaag
de dag. 

Tot slot dankte mevr. Veder de 
spreker voor zijn boeiende rede, de 
'andere spreeksters voor haar mede
werking, waarna mevr. Humme uit 
Driebergen op haar beurt mevr. Veder 
dankte voor de grote moeite die zij 

zich gegeven had voor het welsla-
gen van deze dag. M.H.-A.· 
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NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES Grote belangstelling 
In Den Haag 

Negen nieuwe 
V.V.D.-afdelingen in Groningen 

en Drente opgericht 
Gedurende de maand mei zijn in de 

provincies Groningen en Drente een zes
tal oprichtingsvergaderingen gehouden, 
die voor de V.V.D. zeker niet zonder 
succes zijn gebleven. 

Deze bijeenkomsten vonden plaats in 
Zuidbroek, Smilde, Klazienaveen •. Noord
broek, Roden en Nieuwe Pekela. 

In laatstgenoemde plaats !~on wor'à,en 
ges'tart met een ledental van 35. 

Met de nieuwe afdelingen Klooster
buren, Odoorn en Eelde zijn er dus in 
bovengenoemde provincies in totaal ne
gen nieuwe afdelingen opgericht. 

Nieuwe afdeling 
in Terborg opgericht 

Mr. Van Riet voerde er het woord 

Ook in de Achterhoek heerst de nodige 
verkiezingsactiviteit en reeds vele beken
de sprekers(sters) hebben in diverse 
plaatsen spreekbeurten vervuld. 

Vrijdag 1 juni was dit het geval in 
Terborg, waar de vice-voorzitter van de 
·partij, mr. H. van Riel, was uitgenodigd. 

Mr. H. van Riel hield een gloedvol be
toog en belièhtte de huidige politieke 
·constellatie, terwijl hij tevens uiteenzette, 
waarom de verwachtingen voor de ko
mende verkiezingen in onze partij zo , 
hoog gespannen zijn. 

Hij voelde het als een smartelijke la
cune, dat er in Terborg geen afdeli .1g 
bestond, doch de Achterhoekers. hebb.m 
hem niet teleurgesteld, want staande de 
vergadering werd tot oprichting beslo
ten en gaven zich 14 leden op. Wanneer 
men er rekening mee houdt, dat door de 
winkelavond diverse neringdoenden ver
hinderd waren, mag dit een hoopvol be
gin genoemd worden. In het voorlopige 
bestuur werden gekozen: D. G. Worm
meester, voorzitter; mevr. v. d. Goot, 
secretaresse; E. de Vries, penningmees
ter; mr. C. Avis en B. Helmink, leden. 

Dat in Terborg tot oprichting van een 
afdeling is gekomen, zal zeker tot genoe
gen van onze secretaresse, mej. mr. M. 
van Everdingen, zijn, aangezien in dèze 
plaats haar geboortewieg stond. Het 
werd dan ook bijzonder op prijs gesteld, ' 
dat zij op de vergadering aanwezig was. 

Aan het eind van de avond sprak de 
heer L. van Vlaardingen nog een laatste 
opwekkend woord, waarna een ieder vol
daan huiswaarts keerde !" 

Fusie Gemeentebelangen 
en V.V.D. te Epe 
Eensgezind voorwaarts 

Nadat in 1953 een aantal leden zich 
hadden afgescheiden van de afd. Epe 
der V.V.D. en onder de naam Gemeente
belangen deelnamen aan de gemeente
raadsverkiezingen, beseften beide groe
pen, hoewel er meningsverschillen ge
weest waren, dat versnippering slechts 
voordeel bracht aan andere partijen. 

De wens tot toenadering bleef be
staan én na een gesprek met mr. S. 
Willinge Gratama, voorzitter der Onder
Centrale Noord-Veluwe, werd deze be
reid gevonden als bemiddelaar op te 
treden. Hij zooht contact met de bestu
ren van beide groepen en hij heeft suc
ces gehad. 

In e~1t gecotnPineetde iergadering, 
welke. werd voorgezeten door de bemid
delaar, trad de afd. Gemeentebelangen 
weer in de V.V.D.-gelederen. 

Beide besturen traden af en door de 
vele aanwezigen werd een nieuw be
stuur gekozen, bestaande uit vertegen
woordigers van beide groepen, nl. mr. 
J. R. Goddard, voorz.; mevr. H. B. H. 
Meijer-Hillmann en de heren C. Blaauw, 
M. Bos, H. Heering, L. Hooghiemstra, 
J. van Huffelen jr., H. van Laar Azn. 
en H. G. Prinsen. 

De leden van de afd. Epe der V.V.D., 
waartoe thans ook de leden van de op
geheven afd. Gemeentebelangen beho
ren, zijn veel dank verschuldigd aan de 
bemoeiingen van mr. S. Willinge 
Gratama. 

Grote activiteit van 
Hardenberg en Gramsbergen 

In hotel Leering· te Hardenberg orga
niseerden de actieve afdelingen Harden
berg en Gramsbergen van de V.V.D. 
dinsdagavond een forum waarin zitting 
hadden de heren: Mr. S. Willinge Gra
tama, voorzitter; R. Zegering Hadders, 
J. Holshuysen, ir. J. Markvoort en mr. 
H. Meulenbelt, leden. 

Dit forum kreeg een aantal interes
sante en actuele vragen te beantwoor
den, meest mond~ling door aanwezigen 
gesteld. · · · c · 

De talrijke aanwezigen mogen. de 
V.V.D.-afàelingen danken voor de grote 
activiteit die zij ontwikkelden: achter
volgens werden georganiseerd: een fo. 
rum, een vrouwenavond, een rede van 
ir. Baas en nu als waardevol slot dit 
tweede forum. 

voor middenstandsforum 
De V. V.D. heeft in de Marijkezaal van 

hotel Centraal een middenstandsforum
avond georganiseerd, om, zoals bij Je 
opening door de heer A. Delfos werd 
mee-gedeeld, "de gedachte van v~ijheid 
en democratie uit de dragen en om aan 
het Nederlandse volk duidelijk te ma
ken, dat het van belang is, dat een groot 
aantal vertegenwoordigers van de V.V.D. 
die gedachte in de Tweede Kamer kt.n
baar kan maken. 

De middenstand", aldus spr., "begrijpt 
niet voldoende, dat hij de verdrukte klas
se is geworden". 

Het forum werd gevormd door de he
ren J. G. H. Cornelissen, lid van de 
Tweede Kamer; C. van der Linden lid 
van de gemeenteraad van Rotterdam· 
K. J. Nieukerke en F. D. Bastet, beide~ 
lid van de Haagse gemeenteraad. De 
avond, welke druk was bezocht, stond 
onder leiding van de heer F. L. v. d. 
Leeuw. 

·Er werden tal van interessante vragen 
gesteld, welke door het forum uitvoerig 
we.rden beantwoord. 

Ritmeester en het forum 
bezochten Wassenaar 

De afdeling Wassenaar van de V.V.D. 
organiseerde dezer dagen een verkie

. zingsvergadering, welke zich in 'n grote 
belangstelling mocht verheugen. 

De heer G. Ritmeester hield een kri
tische rede over de huidige politieke 
verhoudingen. Hij liet vooral uitkomen, 
dat het aftredende kabinet op verschil
lende hoofdpunten van het beleid vol
komen gefaald heeft. 

Na de pauze trad het politiek forum 
op, dat werd gevormd door de heren F. 
D. Bastet jr., lid van de Haagse ge
meenteraad, J. G. H. Cornelissen, lid 
van de Tweede Kamer te Amsterdam, 
mr. F. Portheine, lid. van de Leidse ge
meenteraad, G. Ritmèester, lid van de 
Tweede Kamer te 's-Gravenhage, E. M. 
Schade, wethouder van Wassenaar en 
mr. A. van Vuuren, voot'zitter van de 
raadsfractie te Wassenaar, onder leiding 
van de heer F. L. van .4er Le.eu~,V, se,cre.. 
taris van de Làndelijli~ Middenstands
commissie te '8'-Gravenbage; 

Er werden vele vragen gesteld, in 
hoofdzaak betreffende onderwerpen van 
plaatselijke aard. Het was een geani
meerde avond 

Inlichtingen betreffende het lid
maatschap <ler Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke 
afdelingen en bij het Algemeen 
Secretáriaat: Koninginnegracht 
61, 's-Gravenhage (tel. 111768). 

Politiek forum te Vollenhove 
Door de afdeling Noordwest Overijssel 

van de V.V.D. werd te Vollenhove een 
verkiezingsvergadering gehouden, waar. 
in een gemengd forum optrad, bestaan
de uit de heren D. A. Coenradi, voorzit
ter van de raadsfractie te Zwolle, mr. 
S. Wiliinge Gratama, voorzitter van de 
Statenfractie van Gelderland te Wapen
veld, ir. A. J. Markvoort, hoofdinge
nieur-directeur van de Cultuurtechni
sche Dienst .iJt Overijsset te Zwolle en 
ir. L. G. Oldenbanning, lid van het 
hoofdbestu1Jr te Arnhem, onder leiding 
van de heer F. L. van der Leeuw, secre
taris van de L.M.C. te 's-Gravenhage. 

Er bestond een bevredigende belang
stelling. Uit verscheidene omliggende 
plaatsen waren bezoekers verschenen. 

De vragen bewogen zich op zeer ver
schillend terrein. Het was· al laat, toen 
de vlot verlopen bijeenkomst werd ge
sloten. 

Heemstede houdt 
verkiezingsbiieenkomst 

op maandag 11 i uni a.s •. 
De afdeling Heemstede van de V.V.D. 

organiseert op maandag 11 juni a.s. in 
het Minerva-theater om 8 uur een ver
kiezingsbijeenkomst. 

Als sprekers zullen optreden mevrouw 
Stoffels-Van Haaften, mr. ridder Van 
Rappard en jhr. dr. Mollerus. 

Laatstgenoemde zal een lezing met 
lichtbeelden houden over Libanon, Syrië 
en Israël. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Grote Openbare Vergadering 

·Onderwerp : 

op 

des 

MAANDAG 11 JUNI 

grote 

gang 

avonds te 8.15 uur 
zaal van BELLEVUE, 
Leidsekade, Amsterdam. 

Spreker: 

a.s. 

de 
1n-

Prof. Mr. P. J. OUD 
Lid van de 1 weede Kamer der Staten Generaal \~ . 

"De V.V.D. en de verkiezingen" (ToEGANG VRIJ) 
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NOG EENS: DE ROEPING VAN ONS, 
BUITENLANDS .BELEID 

Ons leidde het instinct tot zelfbehoud en dat zal zo blijven 
Was de roeping van ons bultenlands beleid enkel de handhaving van ons ._taanT 

Het is niet anders. 
Zelfs wanneer edele geesten In en bulten ons volk riepen tot de bouw van de 

Internationale orde, 'clan sloot zich ons staatsbeleid slechts aan, omdat In die órde ons 
_heil lag. En onder dit heil mag men vooral verstaan de zakelijke grondslagen onzer 
-existentie. 

Men kan van een staatslelding niet anders verwachten: zij is gebonden aan de in 
·de staat reordende massa. met haar hoop en angst, haar hartstocht en belang. 

Kan men zich voorstellen, dat een staatslelding tot het volk komt en het ult
. nodigt eigen baat te vergeten en het hoger belanr te dienen? De mannen van de 
-Franse revolutie verklaarden In 1793 de oorlor aan de tyrannen en wilden vrede 
brengen aan de hutten: hoog golfde de geestdrift, los kwam men van het Europese 
ata.tenstelsel, van bestaande verdragen of rechtstoestanden, één idee slechts wilde 

_men zijnen broe~ers brengen • • • • ja, dlt Is geschied, maar Frankrijk trok uit om te 
heersen. 

De mannen van Lenin, zij zouden de 
wereldrevolutie brengen, ma,e.r het Rode 
Leger trok uit om het heilige Rusland te 
beschermen. Regeerde dan de leugen te 
Parijs in 1793 of te Moskou van 1917 tot 
thans? Zo eenvoudig is het leven niet. 

raden, die neutrale staten onder neutrale 
vlag hadden a...ngevoerd, geprofiteerd. Te 
zeer hebben neutrale staten oorlogshan
delingen op hun gebied gedoogd ...... het 
begrip der neutraliteit is voor de ogen 
der gehele wereld een lege dop gebleken. 

Het verkeer tussen de volken is een 
mozaïek van belangen, maar ook een 
vuur van hartstochten. De mensheid 

waadt door stromen van bloed, woestij
nen van vernietiging en zeeën van tra
nen. 

Zij ziet nauwelijks vooruit of om, als 
volgde zij haar lot, gelijk een kudde 
.schapen haar weg in de heide, rillend van 
angst in gevaar, zorgeloos, indien zij zich 
veilig waant, wreed in paniek en hulpe
loos in alles. En het noodlot heeft gewild, 
dat alle tegenstellingen in onze tijd tot 
bloedrode razernij zijn gestegen . 

. Mannen, die het zagen 
Er zijn mannen, die het gezien hebben. 

Dostojewski zag al in 1877, tijd van ogen
schijnlijke gematigdheid, de verdwazing 
naderen: "Integendeel, deze blindheid 
(se. ener natie) misvormt de feiten zoals 
haar dit · belieft, verandert ze overeen
komstig de hersenschimmen van de zieke 
geest en het komt zelfs voor, dat de gan
se natie, ten volle bewust van wat zij 
doet, d.w.z. nadat zij ingezien heeft hoe 
verblind zij is, liever de ondergang tege
moet loopt, dan dat zij erin toestemt om 
zich te laten genezen, want nu wil zij 
niet meer genezen worden". 

En Freud zag het omstreeks 1920: ,,zo.. 
dra een andere mas.sa.bindlng in de plaata 
van de religieuze treedt, zoala het tharul 
schijnt te gelukken aan de socialistische 
(later aan de nationaal-socialistische, 
weer later aan de communistische- K.), 
zal dezelfde onverdraagzaamheid jegens 
buitenstaAnders als in het tijdperk der 
godsdienstoorlogen het gevolg biervan 
zijn ...... '' 

Waarlijk, wie de zin van onze tijd wil 
beseffen; leze Huizinga'l Herfsttij der 
Middeleeuwen met de meesterlijke be
schrijving der dolle driften In een in
stortende maatschappij of •make zich op 
en ga zien naar Brueghel's "Dulle Griet",, 
die "evocatie van de vernielende macht 
van de waanzin en, als zodanig, typerend 
voor Brueghel's kijk op de wereldorde, 
die scherp afsteekt tegen het steriele 
idealisme der Romanisten met hun 
ideaal van een harmonische sfeer en de 
harmonische mens" ...... 

En toont niet de gehele moderne kunst 
de gebrokenheid van de moderne mens 
in schrille dissonanten? 

Dr. B. W. KRANENBURG 

Voor een edele en altruïstisch doel ster
v"en de weinigen, de dragers van het ge
loof op alle dagen en uren, de massa kan 
het slechts een ogenblik, wanneer de ver
voering haar grijpt, wanneer zij door een 
edel leider wordt beheerst. 

Maar hare vervoering beklijft niet, hare 
emoties wisselen, zij valt terug. Het zijn 

LlBERAAL REVEIL sporen. Het heeft geleid tot een maat
schappij-inrichting, die in haar begin
selen aanvaardbaar is voor wie zich op 
dit gebied door humanistische opvattin
gen Iaat leiden. Er bestaat dUs z.i. geen 
kortsluiting tussen de 'lumanistische 
levensbeschouwing en de liberale staat
kunde. 

. nu eenmaal niet de ogenblikken der mas
sa-extase, die het buitenlands belei!i be
palen: het zijn de collectieve driften in 
het dagelijkse leven van het dagelijkse 
volk - gelijk Hitier die eens in het 
Duitse volk wist te prikkelen. 

Met het materiaal der instincten werkt 
dan de staatsman op basis van zijn in
zichten. Het eerste instinct is dat van 
zelfbehoud. En dan komt de ervaring. 

Wat is nu de roeping? 
Wat is nu de roeping van ons buiten

lands beleid? Het instinct des volks wil 
of wilde slechts handhaving van het ver
worvene - dat was de zin van 't kramp
achtig streven naar neutraliteit. Handha
ving dus ...... maar zonder offers. 

Dat hierbij de bevordering van de in
ternationale rechtsorde een grote rol kan 
spelen, dat eerlijke en nobele leiders der 
publieke mening bun krachten aan dit 
edel doel h~ben _.gegéven en zullen ge
ven, daarvoor staAt ons volkskarakter 
borg. 

Dat men de moeizaam opgebouwde in
ternationale orde in het eigen belang ook 
rustig afbreekt, bewijst onze terugkeer 
tot de oude neutraliteit in juli 1936. Dat 
niet iedere gepretendeerde Internationale 
rechtsorde die naam verdient, bewijst 
overigens het optreden van de U.N.O. in 
de Indonesische kwestie van 1947/1949 en 
inzake Nieuw-Guinea in 1954/1955. 

Ons leidde· het instinct tot zelfbehoud 
en dat zal zo blijven. 

Vóór 1940 was dit instinct weinig met 
affecten beladen, ná 1940 zal dit anders 
zijn: diep werden de sporen ener agonie 
van bijna vijf jaren in ons volk getrok
ken. Van psychologische neutraliteit zal 
geen sprake kunnen zijn, maar och ...... 
als instrument zal de neutraliteit toch 
wel hebben afgedaan. 

Te zeer heeft Duitsland van de voor-
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Het tweede nummer van Liberaal 
Reveil is geheel gewijd aan onderwer
pen, die bij uitstek aktueel mogen he
ten: Sociale zekerheid en persoonlijke 
vrijheid, Humanisme als grondslag voor 
de liberale keuz-e, Subsidiëring in de 
kultuurpolitiek. 

Eerstgènoemd artikel is van de hand 
van dr. A. P. J. van der Burg, die zijn 
interessante beschouwing begint met een 
vergelijking van de omstandigheden 
waarin de arbeider kwam te verkeren 
die ;.,_ het tijdperk vóór de sociale ver
zekeringen door ziekte zijn inkomsten 
verloor en die van thans, een verplichte 
verzekering voor loontrekkers geldt. 

Deze verplichte verzekering, door 
schr. als noodzakelijk erkend, brengt 
met zich mede een gedeeltelijk prijs
geven van de persoonlijke vrijheid van 
de verzekerde. Deze persoonlijke vrij
heid mag echter naar het oordeel van 

: scihr. niet meer dan strikt nodig is be
perkt worden. Men dient daarom z.i. te 
streven naar een juiste synthese van de 
sociale zekerheld en de vrijheid van het 
individu ook tijdens ziekte. Bepaalde 
verschijnselen doen vermoeden, dat niet 
alle betrokkenen de noodzaak van zulk 
een synthese inzien. Het kan daarom 
van belang zijn dat in een partij, die de 
persoonlijke vrijheid en de sociale recht
vaardigheid beid~ als grote waarden 
beschouwt, d&ze synthese tot een onder
werp van studie wordt gemaakt. 
· De auteur belicht dus in het kort de 
verschillende aspecten die zich hierbij 
voordoen, allereerst de verplichte aan
sluiting bij een ziekenfonds. Dat hier
voor geen andere verzekeringsinstellin
gen in aanmerking komen, vindt zijn 
oorzaak in de omstandigheid, dat som
mige dezer instellingen in 't verleden 
wel eens de verzel{ering na een ziekte
geval opzegden. 

De ziekenfondGen worden in 't alge
meen tamelijk r-utokratisch geleid, om
dat slechts een zeer klein deel Van de 
verzekerden en medewerkers (artsen 
enz.) belangstelling tonen in de gang 
van zaken. Hier is. gebrek aan aktivi· 
telt oorzaak van verlies aan persoon
lijke v;rijheid en invloed. 

De loontrekker mist de vrijheid zich 
niet onmiddellijk onder behandeling van 
zijn arts te stellen, wil hij bij ziekte uit
kering ontvangen. Nadeel hiervan is, 
dat dit de massaficatie in het zieken
fondswezen in de hand werkt en de 
artsen veel tijd rooft, die zij aan ern• 
stiger gevallen beter konden besteden. 

De ziekenfondsen - een enkele socia
listisch getint uitgezonderd - garande
ren vrije huisarts- en apothekerskeuze, 
vrije specialisten en ziekenhuiskeu;~:e. 

Vooral die van het ziekenhuis komt ern. 
stig in 't gedràng, de :'lersoonlijke vrij· 
beid wordt op dit punt beknot door eco
nomische omstandigheden. :qier treedt 
ook het euvel op dat in feite "gesloten 
afdelingen", waa:-bij de chef bepaalt wie 
de patiënt behandelen of opereren zal. 
Soh. dringt aan op een samengaan van 
zorg voor de gehele persoonlijkheid van 
de zieke mens en technische hulp bij 
zijn genezing. 

Een belangrijk punt is de controle, 
eerst van de beambte die moet consta.-

teren dat· de ziekgemelde ziek is, daar
na van de controlerend·e geneesheer. 
Hier keert schr. zic·h tegen een betoog 
van de socialistische mr. H . .J3. J. Was
lander, die het beroepsgeheim van de 
~edicus wil aantasten qoor hem te ver
plichten al zijn gegevens in uitvoerige 
rapporten door te geven. Sch. bestrijdt 
deze opvatting, ook omdat hij het ver
trouwen in de medicus zat schaden. 

Concluderende zou schr: het voor
schift, dat ook voor zeer lichte ziekte
gevallen de arts moet komen, nader in 
studie genomen willen zien. De verze
kerden moeten tot verantwoordelijkheid 
worden opgevoed, de: praktijkuitoefening 
moet verbeterd worden. Ten aanzien 
van de persoonlijke vrijheid bij opne
ming in éen ziekenhuis mag er geen dis
criminatie zijn tussen particuliere pa
tiënt en ziekenfondspatiënt. De kwestie 
van de controle zal bezien moeten wor
den op het brede maatschappelijke ter
rein. "Ons streven, zo besluit de auteur, 
moet echter zijn, de burgers en de om
standigheden waarin zij leven en wer
ken zodanig te helpen verbeteren, dat 
de mensen de persoonlijke vrijheid op 
een verantwoorde wijze kunnen dragen. 
Wij moeten ervoor waken, dat de over
grote meerderheid van ons volk, die 
reeds getoond heeft dit te kunnen, ter
wille van een kleine groep misbruik
makers zodanig in .haar persoonlijke 
vrijheid wordt beknot, dat de synthese 
van persoonlijke vrijheid en sociale ze
kerheid voor hen wordt "erstoord." 

Dr. E. Nordlohne levert een bekwaam 
en waardig pleidooi voor het Humanis
me als grondslag voor de liberale keuze. 
Wij kunnen het ook anders zeggen: hij 
zet op waardige en bekwame wijze uit
een, waarom hij van zijn humanistische 
levensbeschouwing uit, in politicis kiest 
voor het liberaliimle. Hij toont aan, dat 
het liberalisme bewezen heeft tot vrucht
dragende staatkunde te kunnen aan-

Wij hopen dat vele humanisten zich 
door deze beschouwing zullen laten 
brengen tot een gelijke politieke keuze 
als schr. hun aanbeveelt. 

In zijn bijdrage over Subsidiëring in 
· de Kultuurpolitiek beperkt mr. L. J. F. 
Wijzoenbeek zich tot de hedendaagse 
kunst. Bescherming van de kunstenaar 
ligt in een geheel ander vlak. Ook daar
over geeft de schr. in enkele regels zijn 
zienswijze. Zijn- betoog over subsidiëring 
is maar een voorzichtig afwegen van de 
mogelijkheden en de bezwaren, aan elke 
denkbare methode van kunstbevorde
ring eigen. Terecht o.i. ziet schr. als 
een van de belangrijkste hier in aan
merking komende omstandigheden, dat 
de ware geestdrift daartoe bij de mees
ten onzer landgenoten ontbreekt. 
Slechts een langdurige, grondige op-
voeding tot het zien of genieten van 
kunst zal - héél misschien - in staat 
zijn deze in de laatste anderhalve eeuw 
ontstane geestesgesteldheid te verande
ren. Met de schrijver hopen wij, dat de 
redactie van Liberaal Reveil hem eens 
de gelegenheid zal willen geven, dit 
punt te behandelen. 

Wij besluiten ons overzicht met eni
ge opmerkingen ontleend aan een me
dedeling van de Redactieraad: 

Tallozet: zijn reeds abonné op Libe
raal ~eveil, maar voor een gezonde fi
nanciële basis en !'requenter verschij
ning van het blad in grotere omvang is 
het noodzakelijk dat een groter aantal 
abonnees toetreedt. 

Wij wekken daartoe gaarne op. Het 
adres der administratie ia: Uitgeverij 
G. Stempher, Prinsengracht 1079, Am
sterdam-C. Het abonnement kost f 5.5o 
per jaar. de R. 

DE LAATSTE LOODJES .•••• 
U beCJriipt natuurliik. we&e laatste l~ies wq bedoelen! 

Het ziin die loodies. die over het akjemeen het zwaarst 
weCJen. Helpt U ons deze laatste loodies wat Ochter te 
maken. 

Nu direct Uw biidraCJe voor ons YertdezinCJsfonds storten 
. op CJironummer 67880 ten name van de secretaris der V. V.D. 
te "s-GravenhaCJe. 

Vele handen maken licht werk. ;Stel niet uit tot morCJen 
wat CJii heden noCJ doen kunt. 

Uw biidraCJe op CJironummer 67880 zal een waardevolle 
steun voor ons YerkiezinCJsfonds Din. 

13 iuni zult U via de radio kunnen bemerken. dat mede 
dank zii Uw financiële steun onze Partii een klinkende ver
kiezinCJsoverwinninCJ heeft behaald. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEIDEN DEMOCRATII 

Een rots • 
ID de brandi~g 

Als wij ver na het middernachtelijk uur 
thans in het kort onze indrukken gaan ge
ven over de verkiezing voor de Tweede ,Ka
mer op 13 juni 1956 dan is het uiteraard 
slechts kort en van summiere aard en is 
het stellig te verwachten dat wij bij latere 
beschouwingen van de verschillende uit
slagen in de verschillende kringen, nader 
op deze zaak' zullen terugkomen. Maar als 
eerste punt kan reeds aanstonds gez,egd 
worden dat de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie te midden van de politieke 
vloedgolf, die over ons politieke leven is 
gegaan, als een rots in de branding is blij
ven staan, . is blijven staan niet alleen, 
maar vergeleken b.v: bij de andere politie
ke partijen als de Anti-Revolutionairen en 
de Christelijk Historischen reden is om vol
daan te zijn over deze uitsh:.g ten aanzien 
van de partij zelf. Stellig is het zo, dat voor 
velen, de uitslag van deze verkiezingen 
waarbij de Partij van de Arbeid 4 en de 
K.V.P. 3 zetels heeft gewonnen, en waar
bij' de Partij van de Arbeid weer de groot
ste politieke partij in ons land is geworden 
een verrassing is ·geweest. Maar aan de 
andere kant moet men bij het beschouwen 
van de uitslagen het geheel overzien, én 
als wij dat 'doen dan zien wij allereerst 
dat de Communistische Partii in ons land 

:belangrijk is teruggelopen en thans in
plaats van zes, vier zetels bezit. Verder 
zien wij dat de dri~ partijen die niet in de 
Kamer vertegenwoordigd waren, n.l. het 
G.P.V., de N.U. en de N.O.U. er geen van 
drieën in geslaagd zijn ook maar drie 
kwart van de kiesdeler te halen, en daar
door zelf hun deposito verspeeld hebben. 
Maar wij zien nog iets meer, wij zien n.l. 
dat bij de N.U. meer dan 28.000 stemmen 

·zijn uitgebracht, die stellig niet bedoeld 
waren als een steun voor b.v. de P.v.d.A. 
of de K.V.P., en die in feite omdat zij ver
loren zijn gegaan er juist aanleiding toe 
gegeven hebben. Wij zien verder een op
vallende teruggang die zich reeds enige 
tijd aankondigde, maar thans ook duidelijk 
naar voren is gekomen, bij de Anti-Revolu
tionaire Partij, die van 12 op I 0 zetels is 
teruggev.allen en die ook wat percentage 
betreft een stèrke ·daling ondergaat. De 
C.H.U. is wel vooruit gegaan in stemmen, 
zij het ook in bescheiden mate, maar is 
toch een zetel kwijt geraakt en van 9 op 8 
gekomen. Onze partij, die in 1952·470.820 
stemmen had verworven, bereikte thans 
voor het eerst meer dan een_ half miljoen 
stemmen, n.l. volgens de voorlopige uit
slagen: 502.325 stemmen.- Op zichzelf is 
dit een mijlpaal, dat wij dus kans hebben 
gezien om meer dan een half miljoen Ne
derlanders er toe te brengen hun stem te 
geven aan de V.V.D. en onze partij op deze 
wijze te steunen. Voor het feit dat zij dit 
gedaan hebben, en voor de vele arbeid, 

. die in tal van plaatsen door onze propa-

gandisten en door vele anderen is ver
richt, past hier een woord van dank en 
grote erkentelijkheid. Toch is het percen
tage dat wij behaald hebben in vergelij
king met 1952 heel gering achteruitge
gaan, maar inderdaad iets omlaag n.l. van 
8,83 naar 8, 77, maar met onze voo_rzitter 
die daarvoor een uiteenzetting gaf in de 
radio omstreeks een uur of één, kunnen 
wij zeggen, dat wij inderdaad als een rots 
in de branding zijn blijven staan en kunnen 
wij stellig ook uit deze verkiezingsuitslag 
weer de nodige ervaring en lering putten. 
De P.v.d.A. is er in geslaagd om in het 
Zuiden een grotere aanhang te verwerven 
dan men, gezien het mandement, voor mo
gelijk had kunnen houden. En dat -zal stel
lig ook van invloed zijn op de verdere gang 
van zaken bij de Kabinetsformatie in ons 
land. Hoe die zal verlopen kan op het 
ogenblik niemand zeggen, maar stellig kan 
men verwachten dat het niet eenvoudig is 
dit probleem dat zich thans voordoet, nu 
het zittende ministerie zijn portefeuille ter 
beschikking heeft gestetd; op te lossen. 
Als wij de· verschillende kieskringen in ons 
land nog eens nader bezien, dan komen 
wij wel tot de indruk, dat in hef bijzonder 
in de centra, in de grote steden, ook de 
partij tevreden mag zijn over het resul
taat, in het bijzonder in Amsterdam en 
Den Haag, zij het dan ook dat onze prefe
rentie in deze wel uitgaat naar Den Haag 
waar het bijna gelukt is 50.000 stemmen 
te halen (de V.V.D. behaalde hier n.l. 
49.742 stemmen tegen 40.995 en steeg in 
percentage van 12,9 op 14,8. In de kies
kring Amsterdam behaalden wij 56.763 
stemmen tegenover 49.856 in 1952 en ste
gen wij van I 0,7 op I 1,5 %. In Rotterdam 
zakten wij echter, n.l. van 44,793 bij de 
verkiezingen in 1952, en kregen wij nu 
44.350 stemmen en een percentage in 
1952 van 12,0 en thans I I, I %. In de 
provincies Gelderland en Overijssel gin
gen wij achteruit wat percent'"ge betreft 
en ste,llig is dat een reden om daar nog 
eens extra aandacht aan te schenken, ter
wijl wij integendeel in andere kieskringen 
of gelijk, of vooruit gingen. Zo stegen wij 

' in de kieskring 's-Hertogenbosch van 6.602 
op 7.338 stemmen, percentage bleef ge
lijk op 2 %. In de kieskring Tilburg van 
5.562 op 6.230, percentage bleef op 2 %. 
In de kieskring Arnhem van 32.059 op 
33.148, percentage zakte van I 0,6 op 
I 0,2. In de kieskring Nijmegen van 17.367 
op 16.171, percentage zakte van 6,2 op 
5,4. In de kieskring Leiden stegen wij van 
25.942 op 28.955, percentage steeg van 
9,5 op 9,9. In de kieskring Dordrecht ste
gen wij van 44.195 op 44.71 0 stemmen, 
percentage zakte iets van I 0,2· op 9,5. In 
de kreskring Den Helder· zakten wli. van 
26.984 op 26~ I 0 I, percentage. zakte van 
I 1,3 op I 0,5. In de kieskr~ng H~arlem ste-

gen wij van 38.962 op 45.371, percentage 
steeg van 12,3 op 13,1. In de kieskring 
Middelburg • stegen wij van 12.020 op 
12.321, percentage steeg V&?n 8,0 op 8, I. 
In de kieskring Utrecht stegen wij van 
27.419 op 30.996, percentage steeg van 
8,9 op 9,3. In de kieskring Leeuwarden 
zakten wij van 21.505 op 21.156, percen· 
tage liep iets terug van 8,6 o·p 8,4. In de 
kieskring Zwolle zakten wij van 31.267 op 
30.204, percentage liep terug van 8,5 op· · 
7,6. In de kieskring Groningen stegen wij 
van 3 1.208 op 32.685, percentage steeg 
van 12,7 op 12,9. In de kieskring Assen 
stegen wij van 20.726 op 22.603, percen· 
tage steeg van 14,8 op 15;2. In de kies
kring Maastricht stegen wij van 3.181 op 
3.40 I stemmen, percentage liep iets terug 
van 0,9 op 0,8. 

Uiteraard, gelijk gezegd, komen wij in 
de volgende nummers nog gedetailleerd 
op verschillende verkiezingsuitslagen te
rug. Dan is er ook tijd tot bezinning ge
weest, maar reeds t_hans mogen wij onze. 
aanhang. dank zeggen voor de stèun die.ze 
bij deze verlèie~ing~n,,waar inderdaad·zo'n. 
emotionele vloedgolf over ons land i~ .ge
gaan, ons trouw is willen blijven niet alleen, 
maar toch gez9rgd heeft dat op verschil
lende plaatsen een ·behoorlijke vooruit-· 
gang .te boeken viel in stemmental, en dat 
wij thans wat grootte betreft, de vierde 
partij in het land zijn geworden. Dat op 
zichzelf is een reden tot tevredenheid, al 
zijn de consequenties politiek, gelijk ge
zegd, thans niet geheel te overzien. 

De voorzitter van onze partij, heeft in 
de radio-uitzending waar ik zo straks op 
doelde nog gezegd, misschien zullen de 
heren van de A.R. en de C.H. zich wel 
eens achter de oren krabben. Na de oorlog 
had de V.V.D. 6 zetels en de A.R. 13, dat 
was een verschil van 7. Nu is het verschil 
nog maar I. . 

lnderdaad g~loof ik, dat prof. Oud. 
daarmede een punt heeft aangeroerd; dat 
te gelegener tijd wetlicht nog eens nader 
beschouwd kan worden, maar dat bij de 
partijen, die het in het bijzonder aanging, 
toch wel reden tot overweging mag zijn. 

Een enkele slotopmerking nogmaals 
over de radio-uitzending waarover ik zo 
straks reeds sprak. Ook de andere fractie-. 
voorzitters of leiders van de partijen_ft~~":é 
ben hun meningen over de_ radio<gegeveri(:~· 
Het is ons onbegrijpelijk wt!!aron'\~de Juter · 
Tilanus, die toch wel reden ftecl ~m andere 
zaken te bespreken,· in ~et biizonder een 
schampere opmerking nieende te moeten 
plaatsen aan het- adres van de "kostbare" 
propaganda van de V.V.D. Alsof een po
litieke partij geen propaganda zou mogen 
maken! Dat is misschien een stelregel, die 
bij anderen waardering vindt, wij zijn een 

(Zie vervolg pag. 3) 
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VRIJHEID EN DEMOORATIE 

Vreugde en bezinning bij 
Ouderdomspensioen 

het 

,,Hel d~akenhuismannetje • 
lS 

"Ik beschouw dit wetsontwerp tenslotte als een daad van ons volk voor ons 
volk als geheel, niet als het werk van. één man of partij, doch als het resultaat 
van vder arbeid in het belang van velen". 

Deze woorden sprak de woordvoerder van 'onze V.V.D.-fractie in de Eerste 
Kamer over het ontwerp Algemene Ouderdomsverzekering, dat op 30 mei in 
deze Kamer zonder dat hoofdelijk behoefde te worden gestemd en met algemene 
stemmen werd aanvaard. 

Staatkundig-gereformeerden, die elke verzekeringsgedachte afwijzen, telt onze 
senaat nog altijd nie!i,_ en zo kon de uitslag in deze Kamer nog iets gunstiger 
zijn dan aan de andere zijde van het Binnenhof, waar ds Zandt en zijn fractie
genoot aantekening van .hun tegenstem hadden gevraagd, 

Verwerpen ds. Zandt en zijn kleine gr~p àanhangers elke op deze wijze ge
troffen voorziening op grond van hetgeen zij zien als "Gods Woord", een sterk
:religieus voelend man als de heer Lottwes denkt daarover wel geheel anders. 

< 
Als ik mij afvraag, zo zei hij, wat 

voor mijn gevoelen de rechtsgrond is 
van dit ·wetsontwerp, dan ·zie ik die in 
de groeiende solidariteit onder ons 
mensen, in het groeiende besef, dat wij 
in een samenleving wonén, waar het 
plioht is, elkanders lasten te dragen. 

In de diepste zin is dit een uitvwei
.sel van de gedachte: Hebt uw naasten 
lief als u zelf, een uitspraak, die wij 
immers aan het Evangelie ontlenen, 
maar waarvan wij ons ook herinneren, 

·dat zij in het Oude Testament in het 
boek Leviticus voorkomt; een gedrags
lijn, die de mensheid reeds lang heeft 
geleid en die wij ten aanzien van de 
Ouderdomswet in de praktiJk gaan 
brengen. 

Het is, zo zei de heer Louwes, een 
eigenaardige ontwikkeling, dat daar, 
waar het christendom als geestelijke 
macht in deze wereld moeite heeft zijn 
positie te handhaven, het als een zuur
desem voor de ontplooiin~ van onze so
ciale opvattingen steeds in kracht toe
neemt. 

* * * 

D e tijd van het "diakenhuismannetje'' 
is thans gelukkig voorbli en de heer 

Lóuwes achtte het bijna overbodig te 
·zeggen, dat hij deze ontwikkeling, om 
in de ..vorm van sociale wetten gestalte 
t;e geven aan onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, in hoge mate toe
juicht. 

drag. Op grond daarvan zou hij willen 
zeggen, dat het inderdaad verzekering 
is. 

Voor de gedachte van Staatspensioen 
pleit echter de back-service, die men 
hierin vindt. Daarin zag hij het beginsel 
verwerkelijkt, dat degenen, die nog kun
nen werken, dat mede doen voor de
genen, die dit niet meer kunnen doen. 
Hun premiebetaling wordt direct gé
bruikt voor de verzorging van hen, d'ie 
nu oud zijn. Daarin zag hij wel degelijk 
een vorm van Staatspensioen. 

Alles afwegend, was de heer Louwe.;; 
geneigd te zeggen, dat hier het begin
:;-el van Staatspensioen toch wel triom
feerde over dat der verzekering. 

Een buitengewoon aantrekkelijke 
kant van het wetsontwerp noemde onze 
woordvoerder het, dat het (en hier 
dacht hij ongetwijfeld vooral aan de 
z.g. "vergeten groepen"), de uitkerin
gen ook voor de mensen, die sterk onder 
het inflatiekwaad lijden, in de waarde
vaste sector tracht te brengen. 

" " " 

Was het antwoord op de vraag: ver
zekering of staatspensioen?", dat 

de heer Louwes gaf, dus vrijwei gelijk 
aan dat van de heer Oud in de Tweede 
Kamer, volkomen identiek waren ook 
de bezwaren van de heer Louwes tegen 
de artikelen betreffende de "aanpas-
sing". 

Ik kan mij --'- zo zei hij - geheel 

uit de tijd" 
aansluiten bij wat de heer Oud daar
over in de Tweede Kamer naar mijn 
mening op uitnemende wijze heeft be
toogd. Voor mij is· het zwaartepunt ook 
hierin gelegen, dat er een groep Neder
anders is, die gemiddeld zeker niet in 
betere omstandigheden verkeert dan de 
rest van de pensioentrekkers en wier 
inkomen straks niet met het volle be
drag van de uitkering ingevolge de 
Wet op de Algemene Ouderdomsverze
kering zal worden verhoogd. 

De minister, zo zei hij, heeft zeker in 
zijn, naar hij meende, wat strak ver
standelijke redenering ook goede argu
menten aan zijn zijde, maar hij bleef 
deze aanpassing toch betreuren. 

Hij dacht aan de woorden, die, naar 
hij meende, de grote Franse denker 
Pascal eens heeft gesproken en die on
geveer luiden: "Le coeur a ses raisons, 
que Ia raison ce connait pas!" Dus: het 
hart heeft zijn redenen, die de rede niet 
verstaat. Er is hier dus misschien eni
germate een kwestie van verschil tus
sen het koele verstand en het bewogen -
gemoed, maar hij meende toch, dat 
deze aanpassing niet had mogen plaats 
vinden. 

* * * 
Heeft in de Tweede Kamer onze 

fractie nog gepr~beerd, de aan
passing uit het ontwerp verwijderd te 
krijgen en heeft onze geestverwant mr. 
Van Leeuwen nog - helaas tevergeefs 
- getracht aantasting van reeds ver
kregen rechten in ieder geval te voor
komen, de Eerste Kamer ston!i thans 
slechts voor de keuze, het ontwerp on
veranderd aldus te aanvaarden of te 
verwerpen; 

Gesteld voor die keuze was er ook 
voor onze V.V.D>fractie uiteraard geen 
twijfel. 

Afgezien van deze "vlek op het ont.
werp", zoals de heer Oud het had ge
noemd, kon de heer Louwes voor zijn 
fractie verklaren: "Wij zullen met 
volle overtuiging vóór dit wetsontwerp 
stemmen, omdat hèt diepe bevrediging 
schenkt aan velen, die op hun oude dag 
scherp gevoelen, hoe weinig zij zonder 
deze wet zouden delen in de stijging' 
van de levensstandaard van ons volk." 

A. 
· Hij sprak daarbij echter óók een 

woord van. ernstige bezinning. Wij zul
len ons er, naar hij terecht opmerkte, 
.6f>k van bewust moeten zijn, dat, waar 
wij bezig zijn het sociale klimaat, waar
in wij leven, steeds beter te maken en 
d~ zekerheid, waarin we ons bevinden, 
·steeds uit te bouwen r en uit te breiden, 
het warm beklede huis van de sociale 
rechtvaardigheid, waarin wij in Neder
land willen wonen, alleen veilig kan 
zijn, indien de gE!hele wereld een grote 
mate van sociale rechtvaardigheid en 
gerechtigheid gaat kennen. 

V.V.D. huizen 
• 

bouwt 
Leiden In 

In Nederland, en, in breder verband, 
in de gehele Westerse wereld, moet men 
er zich van bewust blijven, dat onze 
positie en onze sociale zekerheid' niet 
kunnen worden gehandhaafd indien wij 
de gedachte daarvan niet op wereld
basis zullen kunen uitbreiden. 

Zolang meer dan de helft van de 
:tnensheid leeft in de ellendige omstan
digheden van thans en zolang er geen 
uitzicht wordt geboden, dat materieel 
en moreel een verbetering in die positie 
wordt gebr~;tcht, blijft de zaak van de 
wereldvrede en ook de kwestie van een 
1'\lstige ontwikkeling van de wereld, een 
uiterst moeilijke zaak, een zaak ook,. 
die een groot gevaar blijkt te zijn. 

· Wanneér wij er niet op wereldbasis 
in slagen, in deze wanverhouding ver
andering te brengen, dan zullen wij, zo 
waarschuwde hij, in de Westerse wereld 
ir; een volkomen valse gerustheid leven 
ten aan~ien van een rustige verdere ont
wikkeling van onze maatschappelijke en 
sociale verhoudingen. Met andere woor
den dUs: ook in wereldverband zullen we 
sociale gerechtigheid moeten leren na
streven. 

* " • 

V erzekering of staatspensioen? Ook 
de heer Louwes toetste het aan· 

bangige wetsontwerp aan deze theore
tische vraag en hij moest toegeven, dat 
het niet zo gemakkelijk was, daarop een 
positief antwoord te geven. 

blok door 
Prof. mr. P. J. Oud heeft, als voor

zitter van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, op donderdag 7 juni in 
Leiden een complex van zestig "Vride
mo"-flats aan de Burggravenlaan al
daar geopend. 

"Het Vaderland", dat diezelfde dag 
· daarover een aantal bijzonderheden gaf, 
schreef: · 

Met deze openingadaad heeft prof. 
Oud onmiddellijk de bijzondere activi
teit van de afdeling Leiden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
in het volle daglicht geplaatst, want 
het was deze afdeling, die daadwerke
lijk een middel heeft gezocht om. bij te 
dragen in de oploss~ng der woningnood. 
Men vond dit middel in het bouwen van 
een zestigtal flats aan en bij de Burg
gravenlaan te Leiden die nu op enkele 
woningen na gereed zijn. 

En inmiddels - aldus "Het Vader
land"- heeft de bouwcommissie van de 

prof. Oud f!PO'f)Pnd 

V.V.D. alweer een nieuw plan op sta
pel staan voor de bouw van een serie 
koopflats, waarvan er waarschijnlijk, 
gelijk als bij het eerste complex, een 
aantal voor de verhuur beschikbaar ko
men, doordat deze door een belegger 
zijn aangekocht. 

In de prachtige omgeving van het 
zuidelijke uitbreidingsplan van Leiden 
heeft architect P. W. A. van Dam het 
eerste complex ontworpen, waarbij di
rect opvalt de verscheidenheid in ty
pen, waardoor er keuze is voor de di
v.erse gezinssamenstellingen· uit drie-, 
vier- en vijfkamerflats. 

We hebben kurmen oonstateren, dat 
alle woningen voortreffelijk zijn afge
werkt en over het algemeen over ruime 
kamers beschikken. Doucheruimten zijn 
in iedere flat aanwezig en in tenminste 
twee kamers . is een stookgelegenheid. 
Ruime ramen en. baleons en de gunstige 
ligging van het complex door een U-
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De poliep der~ 
administratie g 

Het is de minister waarschijn
lijk bekend, dat in "The 

Economist" van 19 november 
1955 een artikel voorkwam on
der de neutrale titel :"Parkin
son's Law". De schijver vraagt 
Waarom Parkinson's Law? En 
de redactie zegt: Waarom niet? 

Deze naam is volkomen ge- 8 
fingeerd; maar het artikel heeft g 
de strekking, duidelijk aan te i 
tonen, dat een administratie, 
ook wanneer het werk vermin
dert, uit innerlijke noodzaak 
nog maar steeds kan blijven 
groeien. Iedere ambtenaar in de § 
administratie, die erbij komt, 
produceert stukken, die een an
der moet lezen, en heeft zijn g 
verzorging en administratieve ~<> 
bewaking nodig. ~ 

Het artikel toont op deze wij
ze aan, dat krachtens een inner
lijke noodzaak een administra
tie steeds toeneemt. Men bere
kent dit zelfs nauwkeurig ep, 
zegt, dat deze toename van het 
administratieve apparaat onge
veer 5 tot 6 pct. per jaar be-

<> draagt. 
g~ De schrijver bewijst dit door 

de toeneming na te gaan van 
het aantal ambtenaren van twee 
Engelse ministeries, n.l. het Mi
nisterie van Koloniën, dat ~· 
steeds minder te doen heeft, en 
het Ministerie van Marine, dat g 
nu veel minder schepen op zee 
heeft dan vroeger. 

De administratie er van, zich 
uitende in het aantal ambtena
ren, neemt nog steeds in een 
zeker tempo van 5 pct. per ;aar 
toe. 

Ik wil het nu niet ernstiger 
nemen dan het in het artikel 
bedoeld is. Er zit echter een 
diepe grond in. Wij moeten zeer 
voorzichtig zijn en in het oog 
houden, dat de administratie 
ons volk niet overwoekert en 
dat er niet te veel kinderen van 
ons volksgezin in deze in wezen 
niet produktieve seetor terecht 
komen. 

De héer H. D. LOUWES 
in de Eerste Kamer, bij 
het debat over de Ouder
domswet. 

vormige bouw geven de bewoners volop 
de gelegenheid te genieten van de zon. 

Bovendien kunnen alle bewoners ge
bruik maken van het grote plantsoen, 
dat in de binnenhof werd aangelegd. · 

Het is niet de bedoeling, dez.e flats 
alleen voor V.V.D.-leden te bestemmen. 
Dus ook niet-leden kunnen hierVoor in 
aanmerking komen_ 

De naam "Vridemo"-flat, als afkor
ting van ·"Vrijheid en Democratie", is 
zeer tpepasselijk gekozen. Opvallend 
zijn ~enslotte de betrekkelijk lage ver
koopprijzen voor de beslist royale wo
ningen. Voor de drie- tot vijf-kamer
flats variëren de prijzen van f 15.000 
tot f 18.000, terwijl de huur van het 
door een belegger gekoCihte blok f 92 
per vierkamerflat bedraagt_ 

Aldus. "Het Vaderland" 

Wij hopen, een van de Leidse initia
tiefnemers t.z.t. ook nog eens in ons 
blad aan het woord te kunnen laten om 
dit waardevolle initiatief nader toe te 
lichten. 

Een ·gedeelte van het complex door 
de V.V.D. te Leiden gebouwde flats 
aan de Btttggravenlaan. De twee 
hoekblokken bevatten ieder drie 
vier- en drie vijfkamerflats. In het 
middenblok bevinden zich aan de 
linker- en rechterzijde in totaal zes 
driekamerflats. De zes middelste 

flats bevatten vier kamers. 

Voor de gedachte aan verzekering 
pleit, dat het wetsontwerp een indivi
duele premiebetaling kent en dat die is 
beperkt tot een bepaald inkoonensbe- (Cllcb.é welwUiend á.fgestaan ..wor ,,Het Vaderland") 



VBI.JJIEID, EN DEMOOBA'fiJ!l 

* ·u.an WEEK to.t WEEK * 
Toekomst van onze welvaart 

Dezer dagen heeft de president-directeur van 
de Herstelbank, drs. J. F. Posthuma, een be

langwekkende rede gehouden voor het Grafisch Ex
port Centrum, dat zijn tweede lustrum vierde. 

"Alles wat om ons heen gebeurt", aldus drs. Post
huma, "wordt beheerst door de techniek, die op haar 
beurt beheerst wordt door het natuurwetenschappe
lijk denken. Dit alles heeft ons thans een materiële 
welvaart gebracht als de mensheid nooit tevoren 
heeft gekend. 

Dit alles kan ons wel eens doen vergeten, dat het 
Nederlandse volk voor een heel ware taak is ge
steld, omdat onze maatschappelijke ontwikkeling 
staat in het teken van de snel groeiende bevolking. 
Ook in de toekomst moet er werkgelegenheid, wel-

. vaart en liefst meer welvaart dan thans zijn. 
Om dat te kunnen bereiken. moet onze protluktie 

van goederen en diensten in 1975 zijn toegenomen 
met f 13 miljard. Oe uitvoer moet dan 75% boven 
het niveau van 1954 liggen. 

Dit betekent, dat de meerdere produktie van goe
deren en diensten voor het grootste deel in het bui
tenland moet worden geplaatst. Zelf produceren wij 
onvoldoende grondstoffen om meer produkten in 
eigen land te kunnen houden. 

Het is duidelijk, dat deze ontwikkeling alleen maar 
mogelijk is door de industriële ontwikkeling. Met de 
tegenwoordige welvaart hebben we het fundamen
tele probleem van ons land niet opgelost. 

De vraag waarvoor wij zijn gesteld is, of ons volk 
geestelijk in staat zal zijn de overschakeling van de 
betrekkelijk ongeschoolde naar de zeer hoogge
schoolde arbeid van het nieuwe technische stadium 
door te maken". 

Ziehier een forse analyse van de ·toestand waarin 
wij ons in het bijzonder op economisch gebied be
vinden. Met andere woorden: wij kunnen niet meer 
terug, doch moeten, hoe dan ook, voorwaarts. Het 
vormen van de economische ontwikkeling gaat ech
ter nimmer gepaard zonder de invloed van de poli
tiek. 

De analyse van drs. Postbuma onderstreept nog 
eens.op een duidelijke wijze, welk eén verantwoor~ 
delijkheid er rust op de politici met betrekking tot 
de vormgeving en het stimuleren "van de economi-
sche ontwikkeling. . 

Meer dan ooit geldt thans \het "gouvern'er c'est 
prévoir". Wij denken hierbij in het bijzonder aan .. de 
fiscale politiek en aan het scheppen van mogeh)k
heden tot een brede scholing van onze jeugd. 

Het kan goed zijn, dat dergelijke waarschuwende 
woorden nog eens duidelijk worden gezegd aan de 
vooravond . yan de vorming van een nieuw kabinet, 
opdat ernstige fouten in :1et verleden ge.maakt, wor-
den voorkomen. · 

. Hulp aan onderontwikkelde 
gPbieden? 

Drs. Postbuma heeft nog meer waarschuwende. 
woorden dÓen horen. Wij achten zijn rede 

dermate van belang, dat wij ons veroorloven op deze 
plaats nog enkele citaten ervan aan te halen. Zo zei

. de de president van de Herstelbank o.m. nog het 
navolgende: 

· "De besparingen van ons volk zijn enorm groot: 
de schattingen lopen uiteen van f 4,5 miljard fot 
f 4,9 miljárd, maar, zo vroeg spr. zich af, zit alles 
nu wel in de goede hoek ? 

Wanneer men ziet, dat bij een bedrijf als de Ko
ninklijke 85% van de gehele winst in het b€drijf 

· moet worden gehouden om de technische ontwikke
. ling te kunnen volgen, dan blijkt wel hoe enorm 

zwaar de eisen zijn, die in de toekomst aan ons be
drijfsleven worden gesteld. Wij moeten woekeren 
met het beschkibare kapitaal. 

Daarom is er, naar sprekers mening, ook geen 
taak voor Nederland weggelegd om financieringen 

(Vervolg van pag. ·1 ) 

andere mening toegedaan, en het is stel
lig ook zo, gelijk prof. Oud reeds stelde in 
één van zijn uiteenzettingen: andere par· 
tijen hebben de gelegenheid gehad om 
voor de radio vaak en weer propaganda 
te maken, dat middel ontbreekt ons nog 
steeds, en hoe belangrijk dit ls, ziet men 
.ook uit deze verkiezingsuitslag. 

in onderontwikkelde gebieden te ondernemen, tenzij 
het gaat om de ontwikkeling van eigen bedrijven. 
Nederland moet iedere cent kapitaal gebruiken voor 
·de eigen ontwikkeling. Helaas is het nog zo, dat ons 

· fiscaal systeem gebaseerd is op het verleden met be
paalde afschrijvingstermijnen, die destijds misschien 
goed waren, doch die thans niet meer aan de eisen 
voldoen. 

De snelle technische ontwikkeling ·maakt snelle 
afschrijving noodzakelijk, zodat de fiscus met veel 
kortere afschrijvingstermijnen genoegen zal moeten 
nemen". 

Ziedaar weer een ernstige waarschuwing, die het 
overwegen en vooral het bestuderen ~eer zeker waard 
is. De hulp aan de onderontwikkelde gebieden is 

· een vraagstuk, dat de laatste tijd hoe langer hoe meer 
. in het brandpunt van de belangstelling is komen te 
staan. Een vraagstuk, ook waarvan het grote belang 
voor een rustige en vredige ontwikkeling van de 
wereldhuishouding allerwegen wordt ingezien. Van
zelfsprekend heeft ook Nederland hier een taak. 

'Maar zal het deze taak kunnen volvoeren op de 
royale wijze, gèlijk velen dit zich voorstellen ? 

Het is een te ingewikkeld vraagstuk om het hier 
in deze kolommen met een enkel woord af te doen. 
Doch nogmaals, aan de waarschuwende woorden van 
drs Postbuma dient niet op een te lichtvaardige wijze 
voorbij te worden gegaan. 

Het ware te wensen, dat de visie van drs. Posthu
ma te pessimistisch is, maar zolang dit nog niet op 
een zeer afdoende wijze is bewezen, zullen wij met 
betrekking tot de hulp aan de onderontwikkelde ge
bieden, de nodige voorzichtigheid dienen te be- · 
trachten, opdat de gezondheid van de eigen natio
nale economie niet lichtvaardig worde aangetast. 

Ons land als internationale 
vervoerder 

D rs. Postbuma heeft ook nog uitvoerig gespro
ken over de betekenis van het internationale 

vervoer en de rol, die. ons land hierbij speelt. 
Hieromtrent zeide hif: 

Het vervoer speelt in dit .verbanà ook een grote 
rol, want het staat vast dat' Europa.in . de komende 
dertig jaren voor het dekken van zijn energiebehoef~ 
ten is aangewezen op de aanvoer van kolen uit 
Noord-Amerika en misschien Zuid~Afrika, alsmede 
op olie uit het Midden-Oosten. · 

De behoeften áat. vervoersgelegenheid zullen 
voortdurend toenemen. Daarbij zal onze koopvaardij 
een plaats moeten innemen ten einde een deel te 
krijgen van de enorme stijging, welke in het vervoer 
zal optreden. 

In dit verband vroeg spr; zich af of het niet goed 
zou zijn om een deel van de activiteiten en de finan
ciële steun, welke momenteel voor de industrialisa
~ie worden gegeven, niet beter gebruikt zou kunnen 
worden om de koopvaardij uit te bouwen. 

Een economische crisis zal in de toekomst een ge
heel ander karakter dragen dan wij tot dusver ge
kend hebben. Zij zal ontstaan hetzij door het gebrek 
aan kapitaal, hetzij door te weinig vervoersmogelijk
heden. 

Nederland staat bij dit alles te midden van de 
grote naties, die alle aandácht richten op de auto~ 
matisering en perfectionering van de produktie
methoden, welke schatten kosten. 

Ons land is conjunctureel afhankelijk van· hetgeen 
er elders geschiedt en dat zal zo blijven, omdat wij 
alleen kunnen leven· door onze export. Deze is ech
ter alleen te plaatsen als wij minstens even goede 
kwaliteiten tegen beslist niet hogere prijzen aanbie
den. Als wij technisch achterop komen, zal dat niet 
mogelijk zijn. 

Daarom is er eigenlijk een krachtsinspanning van 

Als geheel en als slot van dit korte en in 
grote snelheid geschreven artikel wil ik dus 
dit stellen: onze partij heeft getoond in 
moeilijke .verkiezingsdagen trouw te zijn 
aan de beginselen waarvoor wij staan, en 
inderdaad als een rots in de branding te 
staan. Wij zullen hier en daar nog gro
tere activiteit moeten tonen in bepaalde 
afdelingen of bepaalde ~entrales, maar 
als ook daar dezelfde aètiviteit kan gaan 
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het gehele. volk nodig om t~ zorgen, dat wij tijdig 
over de mtddelen en mogeh)kheden beschikken om 
staande te kunnen blijven en onze taak uit te voeren 
zo besloot drs. J. F. Postbuma zijn betoog. ' 

Ook het bovenstaande lijkt ons zeker niet van be
Ia~g ontbloot. Het is inderdaad de grote vraag of 
wiJ alleen met de uitbreiging van onze industrialisa
tie verder kunnen komen, aangezien men toch eens 
voor een begrenzing zal komen te staan. 

De internationale vervoerstaak is voor ons land 
een historische taak. Wij hebben steeds de wereld
zeeën bevaren en wij verkregen daarmede een uit
stekende naam. Deze hebben wij steeds kunnen 
handhaven. Economisch ligt hier voor ons niet alleen 
een nieuwe kans, doch een volstrekte noodzaak. Ook 
op dit terrein zal een nieuwe regering een juiste 
politiek dienen te volgen. 

Pleidooi voor de Wereld
omroep 

Reeds meermalen mochten wij er op deze plaat& 
op wijzen, dat de Wereldomroep te vaak 

het stiefkind van de regering is geweest. 
Daarom verheugt het ons ten zeerste, dat ons 

Eerste Kamerlid, mr. W endelaar, bij de jongste be
handeling van de Begroting van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen een lans heeft gebroken voor 
een nieuw gebouw van de Wereldomroep. 

De tegenwoordige huisvesting moet inderdaad be
schamend worden genoemd, waarin het vrijwel on
mogelijk is naar behoren te werken. Dit kan ernsti· 
ge gevolgen hebben. 

Immers, het werk van de Wereldomroep is va!l 
een zeer groot belang, niet alleen voor de handha· 
ving en de versterking van onze nationale goodwill 
in het buitenl;'.nd maar ook voor de vele landgeno
ten, die in dit buitenland vertoeven en het contact 
met de geboortegrond zo zeer van node hebben. 
Twee belangrijke dingen, waaraan naar onze smaak 
door het afgetreden kabinet veel te weinig aandacht 
is geschonken. 

Meten met twee maten 

Mr. J. van der Bilt, voorzitter van de Neder
·landse. Spaarbankbond heeft tijdens de jaar

lijkse spaarbankdag, die yo,:ige week .te Maas.tric&t 
·werd gehouden, terecht gewezen op eèn eigenaar.4ig 

· verschijnsel, dat vooral de laatste tijd. valt w.aa,r.: te 
nemen. 

Spr. doelde daarbij op het feit, dat de grote bari
ken tegenwoordig "bankboekjes" uitgeven met een 
hogeré rente dan de spaarbanken kunnen vergoeden. 
Het merkwaardige is nu, dat deze handelsbanken 
wat hun beleggingen betreft niet aan de strenge be
leggingsriormen gebonden zijn, die de Nederlandse 
Bank aan de spaarbanken voorschrijft. 

Dit lijkt ons inderdaad meten met twee maten. 
Moge het voor het publiek voordeliger zijn, dat de 
handelsbanken een groter rentepercentage vergoe
den, dit neemt niet weg, dat deze discriminatie toch 
onbegrijpelijk blijft. 

Geen vertrouwen meer tn 
"~akend oog" 

M. r Van der Bilt, wees er tijdens zijn rede. op de 
jaarlijkse spaardag voorts op, dat de Neder

·larrdsche Bank niet had willen ingaan op een ver. 
zoek van de Sp(larbankbOnd oin. bij invoering van de 
nieuwe wet Toezicht kredietwezen voor ,de spaat· 
bankén geen richtlijnen voor de beleggingen ·vast te 
stellen, maar te vertrouwen op het "wakend oog" 
van de bond. 

Vanwaar dit "ingrijpen" vragen wij ons af ? De 
Nederlandsche Spaarbankbond heeft een voldoende 
bekende reputatie om in zijn "wakend oog" geen 
vertrouwen te stellen. 

Hier ligt een aantasting van een vrijheid, die w!! 
allerminst gezond kunnen noemen. Integendeel, ZlJ 

lijkt ons geheel overbodig. 

heersen, die b.v. in de kieskring als Den 
Haag heerst, dan ben ik ervan overtuigd, 
dat wij over 4 jaar met groot vertrouwen, 
na de consolidatie die onze partij juist in 
het afgelopen jaar heeft ondergaan, de 
verkiezingen die dan zullen worden gehou
den, tegemoet zullen gaan. 

D. W. DETTMEIJER 

• 
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Prof. Oud sprak tot de luisteraars overz·ee 
W .. 

'' lJ 
•• sqn een nuchter volk'' 

K ort vóór de Kamerverkiezing heeft onze 
partij- en fractievoorzitter, prof. om 

, P. J. Oud, op verzoek van de Wereldomroep, 
' evenals eJlige vooraanstaande figuren uit an
dere partijen, een korte rede gehouden tot de 
Nederlandse luisteraars in andere wereldde
len, in verband met de verkiezingen hier te 
lande. 

Uiteraard was dit geen "verkiezingsrede", 
omdat de heer Oud sprak tot Nederlanders, 
die het kiesrecht niet konden uitoefenen. 

Daarom geloven wij, dat dit woord tot de 
Nederlanders overzee ook in dit na de 13de 
juni verschijnende lmmmer van ons blad nog 
zijn belang heeft; 

We zijn de heer Oud erkentelijk, dat hij de 
tekst van zijn rede voor ons blad heeft willen 
afstaan. 

meronder volgt thans hetgeen hij bij deze 
gelegenheid voor de microfoon heeft ge~gd. 

Luisteraars overzee, 

Het is wel een. bijzonder geval voor een 
omroep, die in hoofdzaak beluisterd 

wordt door Nederlanders, diè zich in het bui
tenland bevinden, te spreken over de Neder
landse verkiezingen. . 

Zelf kunnen de in het buitenland gevestigde 
Nederlanders aan die verkiezingen niet deel
nemen en gemakkelijk zou daardoor de ge
dachte kunnen opkomen: dan zullen zij er ook 
wel geen belangstelling voor hebben. Dat die 
gedachte bij mij in het geheel niet opkomt, is 
het gevolg van de ervaring, die ik drie jaar 
geleden heb opgedaan op een reis naar Zuid
Amerika• 

·Ik heb toen het voorrecht gehad enkele ma
len voor een gezelschap van daar gevestigd_e 
Nederlanders te mogen spreken over de be
langrijkste politieke problemen, die in Oiis land 
aan de orde waren. Daarbij bl~k mij van een 
zeer verheugende belangstelling. 
' Die belangstelling gold bovenal de positie 

van'Nederland in het internationaal verband. 
Dit · is .Ook ·alleszins begrijpelijk. V anzelfspre
kend raakt de Nederlander, die zich al een 
aantal jaren in het buitenland bevindt, enigs
~ins. op. een afstand van de problemen der zui-

ver binnenlandse politiek. Maar de plaats, die 
het oude vaderland inneemt in de rij der vol
ken, zal bij hem bijzondere belangstelling blij
ven wekken. 

Voor de spreke~. die in Nederland een zeer 
actief aandeel neemt in de politieke strijd, 
heeft deze omstandigheid het grote voordeel, 
dat zij hem ervoor behoedt datgene, wat hij 
gaat vertellen, te zeer te gaan bezien uit het 
oogpunt van zijn ~igen politieke richting. Op 
het terrein toch van de buitenlandse ·politiek 
lopen de zienswijzen van de overgrote meerder
heid van onze politieke partijen veel minder 
uiteen dan waar het gaat om de zuiver binnen
landse vragen. 

Ook bij de verkiezingsstrijd, die wij thans 
in Nederland voeren, is dit duidelijk merkbaar. 
Er is onder onze politieke partijen een zeer 
grote mate van eenstemmigheid, waar het 
geldt de vraag der samenwerking van de de
mocratische staten. Zij betreft allerminst al
leen de militaire samenwerking. 

Het besef, dat zij zich in niet mindere mate 
moet uitstrekken tot het economische, het so~ 
ciale en het culturele terrein groeit met de 
dag. Daarbij is men er ook algemeen van over
tuigd, dat binnen het kader van een samen
werking van staten, tot verschillende conti
nenten behorende, de samenwerking op het 
Europese continent een zeer bijzondere plaats 
moet hebben. 

Naar een grotere eenheid van Europa gaat 
het verlangen. Hier moet het einddoel zijn een 
federatief verband, dat het karakter draagt 
van een ware eenheid in verscheidenheid der 
Europese volken. 

Op de weg daarheen zullen· nog veel hinder
palen zijn te overwinnen. Wie zou menen hier 
in korte tijd alles te zullen kunnen bereiken, 
loopt het gevaar door te snel te willen lopen 
op zijn neus te zullen vallen. Maar het einQ.
punt van de weg moet ons vast voor ogen 
staan en wij moeten hem met vastberadenheid 
betreden en trachten hem in gestadige voort
gang af te leggen. · 

* * * 

Daarnaast zou ik er voor mijn buitenland
se toehoorders nog eens de nadruk op 

K'adercursus provincie Utrecht 
·,boekte verheugen·de resultaten. 

Ruim · 30, deelneemsters verrijkten 
haar kennis 

willen leggen, op hoe werkelijk democratische 
wijze wij in Nederland onze verkiezingen hou
den. Het is zeker niet onmogelijk, dat er onder 
hen zijn, die in een land wonen, waar zij het 
wel eens anders zieR. 

Wij hebben ons nooit overgegeven aan po
gingen om de Kieswet zo te maken, dat zij de 
ene partij kunstmatig bevoordeelt boven de 
andere.- Onze stembureaus maken de uitslag 
eerlijk op. Het komt in nie~ands hoofd op hem 
te gaan vervalsen. Wij kennen bij ons niet de 
strijd om het minif$terschap van Binnenlandse 
Zaken vanwege de invloed, die men dan op 
de verkiezingen kan oefenen. Al mag het in 
de verkiezingsstrijd wel eens wat warm toe
gaan en al gebeurt er een enkele maal wel 
eens iets, dat beter achterwege zou zijn ge
bleven, in het grote geheel gezien zijn dat 

. toch niet anders dan uitzonderingen, die de 
regel van ons verkiezingsfatsoen bevestigen. 

* • * 

Met dezelfde orde, waarmede wij verkie
zingen houden, behandelen wij ook de 

zaken in onze Kamers. Wanordelijke tonelen 
zijn er hoge uitzondering. Wij kunnen el
kander bij alle verschil van mening behoorlijk 
verdragen. , 

Wij hebben onze parlementaire regerings
vorm verworven langs lijnen van geleidelijk-
heid. ; 

Hij werd ons niet tengevolge van de ene of 
andere revolutie zo plotseling in de schoot ge
worpen, dat wij hem ni~t wisten te hanteren. 

· Daardoor hebben extremistische groepen bij 
ons maar weinig kans. Veel wat in sommige 
andere landen onrust veroorzaakt, blijft ons 
bespaard. 

Wij zijn een nuchter volk. Wij bekijken ook 
onze volksvertegenwoordiging met 'n kritisch 
oog, maar diep in het hart vari de meestE!n 
onzer leeft toch wel het besef, dat het mede 
behoort tot de grootste zegeningen van de 
bevrijding in 1945, dat, naast de terugkeer van 
de vorstin uit het Huis van Oranje, ons volk 
zijn vrije Staten-Generaal weer hUn oude 
plaats op het Haagse Binnenhof zag innemen. 

Ontvangen biidragen voor-ons 
Verkiezingsioncis 

Hartelijk dank aan de ceven! 

Drieëndertig deelneemateq uit ver
schillènde plaatsen, n.L Amersf09rt, 
Baarn; Bilthoven, Breukelen, Drleber
gen, Soest, Utrecht, Zeist en zelfs een 
uit Vught, hebben van begin oktober 
tot half april meegedaan aan een 
driewekelijkse kaderCU1'8US te Utrecht. 

gemeentepolitiek verliep heel leven
dig, de speeches waren vaak zeer 
humoristisch en de toehOOirsters kre
g~en een duidelijk beeld van wat er 
omgaat in een gemeenteraad. 

C.ple '"' ._ n~lme& N •-••• .... , 

Mei~tHr• J... H. Spri...,, Alexe•._. 

W. B. te A. t 10.-; F. H. M.-N. te 
B. f 100.-; R. L. V; d. M. te A. t 10.~; 
E. V.-N. te B. f 25.-; Th. F. R. te S. 
f 25.-; W. F. A. te K. t 10.-; M. R. 1'. 
B. te, A. f 5.-; H. P. B. te N. f 25.-'; 
A. C. C. R.-P. te 0. t 5--; j, v. V. te R. 
f 25.-; J. S.-D. te W. f 10.-; J. B_. ~ 
te N. f 10.-; J. K. te W. f 10.-; E. E. L. 
te R. f 50.-; W. l. C. S. te 's-G. t 10.--i 
K. S; te H. f 5.-; W. P. K. te 0. f 5.-~ 
C. B. te R. f 10.-; J. v. D. te K. f ·1o.:...:....; 
C. i. Y. d. K. te L. f 1&--; P. D. te '!!~q. 
t 5.-; C. S. H. te 0. f 5.-; A. C. B. te 
T. f 5.-; J. P. L. te 's-H. f 1&--; C. T. S. 
te H. f 25.-; B. :à. te D. f 10.-; A K. 
te H. f 5.-; E. A. J. R. te H. f 15.-; 
R. S: te U. f 5 . ...;.; M. B. te W. f lH 
H. I. te P. f 10.-; R. D. te H. f 5.-:;; 
P. H. S. te 's·G. f 5.-; G. R. v. d. P. te 
's-G. f 10.-; J. V. te S. f 25.-; E. L. v; 
d. S.-v. N. te B. f 50.-; W N. v. d. S; 
te B. f 20.-; G. E. H.-H. te Z. f 5.-i 
H. 0. F. te B. f 5.-. 

De bedoeling van deze cursus was, 
dat 'de dleelneemsters · ene-zijds des
kundige voorlichting .zouden ontvan
·&elt over allerlei politieke ondei'Wa-
pen en nch anderzijd$ zouden bekwa
men in het vormen en formuleren 
·van haal(- eigén mening over d~ 
onderwerpen. 

Daarom werd naast elke lezing van 
"de dleskundige" door een van de 
deelneemsters een kort referaat over 
datzelfde onid:erwerp gehouden. Deze 
korte 'referaten vielen bijna altijd 
heel goed uit, en zijn verschillende 
malen door de deelneemsters uitge
werkt tot lezingen. 

Op de twee laatste cursusmiddàgen 
hebben uitsluitend &!elneemsters ge
sproken:: in maart spraken die vier 
eèmeenteraadsleden ova- de ge
meentepolitiek in de plaats van haar 
inwoning; in april behandelden vier 
deelneemsters elk een pUlllt van het/ 
urgentieprogramma van de V.V.D. 

In het bijzonder de middlag van de 

Van ·de veroere onderwerpen ver
dienen vermelding de ouderdoa.
voorzieninc, besproken door de heer 
Hall uit Ede, die dtaar een buitenge
woon iMtructieve uiteenzètting over 
gaf meot veel wetenswaardigs over de 
geschiedenis en achtergrond van het 
wetsontwerp. 

Voorts het radio- en televisievraag-
. stuk, op zeer onderhoude~ wijze 

voor -ons behandèld dloor de heren 
Machielsen en Barkey Wolf uit Hil
versum en Bussum. Vooral de televi
sie met haar financierings- en andere 
problemen bleek een onderwerp 
waar wij allen nog slechts weinig van 
weten. 

De vraag: nationale omroep of om
roepverenigingen riep uiteraard zeer 
veer discussie op. Mevrouw Sjollema
s'Jacob uit Rotterdam, sprak ip ja
nuari over bejaardenzorg, het onder
werp waarvoor de meeste belangstel
ling bleek te bestaan. Het was . zeer 
interessant de visie van ~ voor• 
aanstaande vrouw in het verenigings
leven te vernemen over dit vraag-

"'"'''· ........... 
stuk, dat OD6 allen raakt en voortdu
rend in belangrijkheid stijgt. Ook de 
lezingen van mevrouw SeheJ.~ 
Conradi · over de ltijksb~oUnr. en 
mevrouw Modderma-Ribblus over 
Geestelijke Vl'ljheid zijn met veel be
langstelling gevolgd. 

De opkomst was, globaal berekend, 
tweederde van het aantal inschrijf
sten~, de stemming was steeds uitste-· 
kend. Door het bovengenoemde sy
steem van eigen werkzaamheid heb
ben in totaal 15 deelneemsters zich in 
een ·bepaald ond>erwerp verdiept, 
daarover een en ander gelezen en 
een korte toespraak gehouden. · 

Indien het doel van deze cursus: 
grotere kennis van politieke vraag
stukken en meer bedrevenheid in het 
formuleren daarvan, mooht zijn be
reikt dan komt daarvoor onze wel
gem~nde dank toe aan alle sprekers 
en spreeksters, die dit door beschik
baarstellillig van hun tijd en ene1"gie 
hebben mogelijk gemaakt. 

E. V.-S. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hypotheek vaeaf S~% 

en voor de boerderijen 
vanaf 3%% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
DlepenheimseweJ lU GOOR 
tel. K H'I0-818 b.g.g. 898 
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Het karakter van de Openbare School 
Autoritair, democratisch of "bijzonder-openbaar''? 

De openblllre school is in deze na-oorlogse jaren weer in de opgang. Zij wint 
zienderogen terrein en het is dus niet te verwonderen, dat er een zekere onrust 
Is ontstaan onder de voorstanders van het confessionele onderwijs, van de bij-
zonder-confessionele school. ' 

Men behoeft er het dagblad "Trouw" maar op na te slaan, om die onrust 
telkenmale ~ hoofdartikelen tegen te komen. 
.· Voor zover deze strijd tussen de voorstanders van eik dezer vormen van onder
wijs met open vizier en principieel wordt gevoerd, achten wij deze nuttig en 
verbelderend en een zekere "concurrentiestrijd" kan zelfs het peil van het 
onderwijs ten goede komen. 

Een belangwekkend debat over het karakter en de "bestuursvorm" van de 
openbare school werd nu blj de behandeling van de begroting van Onderwijs, 
K. en W. in de Eerste Kamer min of meer bij verrassing ontketend door de 
christelijk-historische afgevaardigde, prof. Gerretson. 

We zullen dit debat, zoals het in eèrste aa'oleg werd gevoerd, 'bier beknopt 
samenvatten. 

De volgende week zullen we dan aandacht wijden aan de daarop gevolgde 
' replieken, waarna w~ voldoende belangstelling voor het aangesneden vraagstuk 

en de door de sprekers geponeerde stellingen hopen te hebben opgewekt om ook 
anderen, uit onze lezerskring, hierover het woord te kunnen verlenen. 

"Belangstel!ing in de wederopluiking 
van de oude gedachte van een 

Nationale School" noemde prof. Gerret
son zelf de ratio van zijn betoog. 

Die belangstelling, zo zei hij, eiste 
enige verklaring, want wij (dat zijn dus 
de christelijk-histocischen) zijn en blij
ven vurige voorstanders- van de vrije, 
bijzondere school, voor welke wij onder· 
de oude De Savornin Lobman hebben 
gestreden. Maar desonverminderd heb
ben wij altoos, meer dan andere school
strijdpartijen, het oog, ook in de onder
wijspolitiek, gericht gehouden op het 
g e h e 1 e volk. Daarom begeren wij de 
verdieping en voltooiing van de Onder
wijs-pacificatie. 

De minister formuleerde op blz. 4 van 
zijn M.v.A. nogmaals op heldere wijze het 
grondbeginsel van zijn onderwijshervor
l;Iling. 

,.Er bestaat", zegt hij "een communis 
opinio, dät het geven van vorm en in
houd aan onderwijs en opvoeding niet tot 
de directe taak van de overheid behoort 
fiR '-dat de overheid slechts de voorwaar
den dient te scheppen, waarbinnen het 
onderwijs zich vrijelijk kan ontplooien". 

. Dit is, zo zei prof. Gerretson, ook onze· 
opinie en wij. verheugen ons, dat ook de 
minister deze opinie deelt. Maar is het 
(zoals we gaarne zouden willen), inder
daad reeds een communis opinio, die door 
alle partijen wordt gedeeld? Toch zeker 
niet van de principiële voorstanders der 
openbare school. 

Deze gingen en gaan uit van de opinie, 
fiat de Staat. krachtens zijn wezen, tot 
zowel onderwijs als opvoeding geroepen 
'w~~tS en is en dat hij die taak eigenlijk 
niet aan anderen. zelfs niet aan de ouders 

· en zeker niet aan de kerk, overlaten 
· w.ocht en màg. De overheid heeft dan ook 
sinds de vestiging van de eenheidsstaat 

. het onderwijs naar vorm èn inhoud (en 
ép voor die tijd voortreffelijke wijze) ge-

. ~geld; de wet van 1806 is niet zonder 
reden zo populair bij de natie geweest. 
~1 Verzet is echter ontstaan 'tegen de Staat 
als. opvoeder tot christelijke en· maat
schappelijke deugden, omdat een deel der 
natie begreep, dat' opvoeding zonder rich
ting ondenkbaar Is· en een neutrale Staat 
~et een .richting van volksopvoeding- een 
eon~radictio in terminis is. 

Hierdoor is een diepe breuk ontstaan 
in de óude Nationale School: de openbare 
MI. de bijzondere school kwamen vijandig 
~genover elkaar te staan. ' 

* 

Na vervolgens enige aandacht aan de 
schoolstrijd en de pacificatié te 

hebben gewijd, betoogde prof. (}erretson 
terder: De ene richting blijft in de oude, 
neutrale staatseenheidsschool, waar, on
g~acht de geestelijke richting der ouders, 
alle kinderen des volks als in één school
bank naast elkaar zitten, het ideaa.I zien, 
wa!lrvoor zij nog strijd willen· voeren. 

V oor haar inzicht behoort in elk geval 
de openbare school regel, de bijzondere 
uitzondering te zijn; de verdwijning, langs 
,!ie natuurlijke weg, der bijzondere school 
zou de vervulling van haar idèaal zijn. 
Een strijd, naar de mening van prof. Ger
retson, voor een verloren· ideaal, en die 
nooit meer dan inin of meer belangrijke 
"grenscorrecties" tot resultaat kan heb
ben, maar die nooit tot nieuwe beleving 
van de Nationalè School-gedachte· kan 
leiden. 

Prof. GerretsQJl zag echter ook een an
dere richting, 'ldie, naar zijn mening, 
eveneens herstel van de "Nationale 
School" zoekt, doch langs een nieuwe 
weg, n.l. de weg. · eens gewezen in de 

strijdleuze: de vrije school voor heel de 
natie, niet slechts voor de "christelijke", 
maar ook voor de ,,humanistische" èn 
overige volksdelen (hij wilde de term 
,.humanistisch" nu. naar hij opmerkte, 
maar als algemene term gebruiken). 

Voor haar inzicht - aldus de c.h.
woordvoerder - behoort de bijzondere 
school regel, de openbare school uitzon
dering, zelfs tot uitstervens toe, te zijn. 
Deze richting wil Thorbeeke's oorspron
kelijke ideaal verwezenlijkt zien. 

Volgens de eerste richting is de natio
nale eenheidsschool het correlaat van de 
nationale eenheidsstaat; volgens de twee
de richting is de ware Nationale School, 
het goede nationale onderwijsstelsel, dat, 
hetwelk de nationale eenheid niet in een
V8rmigheid, maar in pluriformiteit, in de 
rechtsgelijke ljendracht van verscheiden 
richtingen zoekt. 

Wat prof. Gerretson altoos verwon
derd en gespeten heeft, is, dat er 

ondanks de erkende en· geëerbiedigde pa
cificatie bij de aanhangers der oude 
Staatseenheidsschool zo weinig begrip be- · 
staat voor· het wezenlijkste van het stand-

·. punt van de voorstanders der bijzondere . 
school. · · 

Dat komt zijns inziens. doordat de 
voörstanaers · der openbare school de te
genstelling met de bijzondere schbol blij
ven zien als de tegenstelling tussen 
"christelijk" en .,neutraal" onderwijs. Hij 
geloofde, dat zij meer, veel meer, voor 
het standpunt der tegenstanders zouden 
voelen, indien zij maar eens konden in
zien, dat de ware tegenstell;ng anders ligt. 

En hier poneerde prof.· G_erretson nu 
·de stelling: Openbare school beduidt 
school op autoritaire basis', . bijzondere 
school op democratische ba.Sis! En voor 
wie de tegènstelling zo hee(t leren zien 
en historisch begrijpen, is. de keuze niet 
moeilijk. Doch, zo voe.gde hij daaraan 
toe. hoewel er beweging is, het zal nog 
wel evèri duren vóór de humanistische . 
bijzondere school de openbáre over-'. 
heirlsschool uit vrîje wil van .haar voor
standers heeft vervangen! 

* 

We P.e.hben hiermede, nàar ~ij ,me
nen, prof. 'Gerretson 'het voJle' 

pond gegeven. -~" · 
De woordvoerder van de V.V.D. mr. 

Wendelaar, die betrekkelijk kort na prof. 
Gerretson aan het woord kwam, had op 
deze "aanval" uiteraard niet gerekend, 
maar ging toch r.eeds in eerste aanleg op 
een enkel punt, dat hij niet onbestreden 
wilde. laten voorbijgaan, in. 

Het begon met een klein misverstand. 
De heer Wendelaar meende in de speech 
van prof. Gerretson ook het verwijt te 
hebben vernomen, dat de voorstanders 
van de openbáre school de pacificatie
gedachte niet wilden aanvaarden. 

Bij interruptie ontkende prof. Gerret
son - terecht. naar wij menen - dit na
drukkelijk. ,.Ik heb gezegd" - zo ri
posteerde hij -: "de voorstanders der 
openbare school hebben volkomen te goe
der trouw de pacificatie eerlijk aan
vaard!" 

De heer Wendelaar verklaarde daarop, 
dat het hem zeer verheugde, dit van de 
heer Gerretson te horen, want hij meen
de steeds getoond te hebben te behoren 
tot hen, die de pacificatie altijd loyaal 

hebben aanvaard, al ontveinsde hij zich 
daarbij niet, dat hij altijd opgetreden was 
als verdediger van de openbare school, 
wanneer haar belang dat vorderde. 

De heer Gerretson had verder gezegd 
dat de openbare school is een school 
op autoritaire basis en dat de bijzonde
re school een school is op democrati
sche basis. 

Dat nu zag de heer Wendelaar geheel 
anders. De openbare school de .,autori
taire school"? Er is· niemand, zo kon 
onze woordvoerder verklaren, die bij 
de openbare school daaraan ooit heeft 
gedacht. In tegendeel: wij hebben en
kele jaren geleden geijverd voor instel
ling van oudercommissies bij de open
bare school - en we hebben die gekre
gen ook - die mede moeten praten en 
.de belangen van de openbare school 
mede moeten dienen. 

En ja, als de voorstanders van de 
openbare school hun zin kregen, gingen 
ze nog veel verder. Er liggen. zo kon de 
heer Wendelaar in herinnering brengen, 
voorstellen ter tafel om de bestuursvorm 
van de openbare school te herzien; de 
minister en de staatssecretaris zijn deze 
plannen uiteraard bekend. 

Door middel van die berzienning wil 
men juist komen tot een nog democrati
scher vorm van bestuur der openbare 
school. Hij kon dus beslist niet toegeven, 
dat de openbare school zou zijn een 
school op autoritaire basis. 

En of nu anderzijds de - bijzondere 

zodanig toch wel grote moeilijkheden 
heeft. 

Het zou hem niet passen, zich daar
bij al te zeer op het politieke pad te 
begeven, maar hij wilde wel bekennen, 
dat hij, toen hij destijds voor het eerst 
(als staatssecretaris) de debatten in· 
de Tweede Kamer volgde, het hem 
inderdaad enigszins had verbaasd, "van 
de zijde van de po!itieke vrienden van 
de heer Wendelaar de lof te horen 
spreken van de overheidsschool. Dat 
zou men niet direct verwachten van 
de politieke vrienden van de geachte 
afgevaardigde". 

Hier toonde de minister zich toch 
. wel een beetje naïef-eenzijdig, maar 
hij voelde dat blijkbaar zelf ook wel, 
want hij liet ,daar onmiddellijk op vol
gen: "Nu weet ik wel, dat' dit histo
risch zeer wel te verklaren is. Het is 
immers bepaald niet de overheid, de 
gemeenteraad, die de pedagogie in 
feite aangeeft op een openbare school. 
Gelukkig, zou ik willen zeggen". 

Men streeft, zo betoogde de minister 
verder, naar een nieuwe beheersvorm 
voor het openbaar onderwijs, een stre. 
ven, dat ik zeer sterk steun en waar
over ik mij verheug, Ik heb in de 
Tweede Kamer gezegd, dat ik het 
openbaar onderwijs zelf ten voorbeeld 
zou willen stellen aan het bijzonder 
onderwijs, wat de inschakeling van 
de ouders betreft. 

* 

"f'\ot slot zei de minister, voot zover 
school zo Bijzonder democratisch is, daar .1. 
zou hij toch wel een vraagteken achter het de hier bedoelde kwestie 
willen zetten. Het lag echter, naar hij betreft, dat hij zich een ontwikkeling 
meende, niet geheel op zijn weg om dat zou kunnen voorstellen, die leidt naar, 

zoals men het met de heer Gerretson 
te beoordelen, vooral ook niet omdat men 
daar spoedig weer kritiek in zou zien en zou willen noemen, een "bijzonder-
daartoe liet hij zich niet verlokken. openbaar onderwijs", naar meer neu-

De bijzonder school, zo zei de heer trale bijzondere scholen. 
Wendelaar, moet zelf weten, hoe zij zich De nijverheidsscholen, zo betoogde 
organiseert; daar blijf ik buiten. Hij wil- mr. Ca1s, kennen die ontwikkè~N in 
de zich hier dus beperken tot de me--:: feite reeqs; bij liet ntiv-~r~èi~e~ 
~edeling, dat hij er wèl een vraagteken kennen wij immers ui tilluitend , .btl~
bij zette, of de bijzondere school inder- dere scholèn. Het grootste gedeelte 
daad op zo .,democratische basis" is in- van de nijverheidsscholen noemt men 
gericht. desondanks in de ·wandeling openbare 

* .• 

Ook minister Cals ging reeds bij het 
het debat in eerste aanleg op het 

door prof. Gerretson op dit punt gespro 
kene in. 

Nationale eenheid in verscheidenheid 
en niet in eenvormigheid, is iets, dat in 
Nederland, gezien de samenstelling van 
onze bevolking, aangewezen' is en_ ik 
meen, dat wij met deze grondgedachte 
dus zonder meer zullen kunnen instem
men, zo verklaarde minister Cals. 

Over de door prof. Gerretson gemaakte 
tegenstelling tussen de openbare school 
op "autoritaire basis'' en de bijzondere 
school op .,democratische basis" verklaar
Q.e minister Cals echter graag eerst nog 
eens te willen nadenken. Dat de heer 
Wendelaar, ,;die ;felle voorvechter voor 
de openbare school", daartegel_l in het ge
weer was gekomen, kon minister' Cals · 

. zie~. evenwel zeer coe<Lvoorste~ .. 
Maar daarbij liet minister Cals het toch 

niet. · · 

Waarom, zo vroeg hij, zoekt men op het 
ogenblik bij het openbaar onderwijs naar 
een andere beheersvorm, waarop de heer 
Wendelaar z.i. terecht had gewezen? Naar 
de minister meende: juist mede omdat 
men voelt, dat een overheidsschool als 

scholen, maar het zijn in werkelijkheid 
neutrale bijzondere scholen. 

De minister kon zich 'voorstellen, 
dat men bij het zoeken naar een nieu
we beheersvorm voor het openbaar 
onderwijs deze kwestie nader onder het 
oog zou zien en, althans ten dele, ~1 
gevoelen voor een bijzonder neutraal 
onderwijs. 

Doch hij voegde daaraan toe: "Maar 
daarnaast' houdt, naar mijn aanvanke
lijke mening, de eigen aanvullende taak 
van de overheid toch in, dat deze op 
het terrein van het openbaar onderwijs 
een taak zal behouden". 

Zoals we reeds aankondigden, zullen 
we de volgende. week op dezelfde wij
ze aandacht wijden aan de replieken; 
voor zover die ov:er dit punt lieJ>èn. 

AdrM Aleerneen Secretari-t: 
Konlnpnnegracht 81, Den Haag. 
Tt>lèfoohnummers: 1 1 1 7 6 8 · en 
114875 (K 1700). 
Gironummer 67880, t.n.v. de se
cretari!l van de V.V.D. te Den 
Haag. 
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Liberalisme en Laissez-faire 
economische litteratuur niet duidelijk 
wordt onderscheiden. Dat dit het meest 
geschiedt door politieke partijen ligt nog 
meer voor de hand. Zij zien gaarne het 
wit van hun streven tegen een zwarte 
achtergrond van een andere partij, ze zijn 
niet verplicht de wetenschap te dienen 
en zijn daardoor nóg veel minder nauw
keurig dan de economische litteratuur. 
De wetenschap der economie is. hierme
de echter niet gediend en het is daarom 
zeer gewenst, dat uitdrukkingen als libe
rale economie ter voorkoming van ver
warring en onjuiste begripsbepaling ver-

Nieuwe strijd tegen een oude legende 
I n discussie met ;mderen krijgt de libe

raal dikwijls te horen, dat het libe
ralisme tientallen jaren lang de leuze ge
huldigd heeft: laissez faire, laissez pas
ser. Ons Kamerlid, de heer Korthals heeft 
er, ook in ons blad, wel eens op gewezen, 
dat deze leuze nooit een liberale leuze is 
geweest, ,maar legenden zijn taai. 

In de november-aflevering van het 
maandschrift "Economie" lazen wij een 
artikel van onze geestverwant Dr. S. El
zinga, waarin deze kwestie uitvoerig 
wordt behandeld. Wij menen onze lezers 
een dienst te bewijzen, door de strekking 
van dit artikel te hunner kennis te bren
gen en hun de lezing van het artikel 
zelf aan te raden. Men kan er bij even
tuele discussies zijn voordeel mede doen. 

Vooraf nog deze opmerking: het ge
tuigt van prijzenswaardige wetenschap
pelijke objectiviteit, dat "Economie", ge
redigeerd ·door Hoogleraren van de Ka
tholieke Economische Hogeschool te Til
burg een bijdrage als die, waarvoor wij 
thans aandacht vragen, opneemt. 

* * * 
Aansluitend bij een opmerking van 

Dr. F. J. de Jong in de Economist, 
begint Dr. Elzinga zijn betoog met een 
pleidooi voor scherpe en ondubbelzinni
ge formulering in de economische weten
schap. Zulk een formulering is te meer 
nodig, wanneer de econoom zich begeeft 
op het terrein der economische politiek. 
Daar toch krijgt hij te maken met vra
gen, liggende op historisch, staatkundig
politiek en zelfs wijsgerig gebied. Gemis 
aan scherpe formulering bijv. is oorzaak, 
dat men het liberalisme vaak als een eco
nomische denkrichting kwalificeert, ter
wijl het nooit anders was dan een staat
kundig-politiek streven. 

Dr. Elzinga ziet hier een parallel-ver
schijnsel ten aanzien van de term "Col
bertisme". Colbert toch- was politicus, 
geen econoom, de maatregelen die hij op 
het gebied der economie heeft genomen, 
bedoelden slechts steun te verlenen aan 
de politiek, die hij in dienst van zijn ko
ning vo~rde. 

* * * Z o voelt - betoogt dan de àuteur -
wie het vergrootglas richt op het 

woord "liberaal" in verband met het ge
bruik dat er in de economie van wordt 
gemaakt, allerlei vrageR rijzen. O.a. deze 
vraag: heeft het staatkundig liberalisme 
het recht, zich in economische zin weten
schappelijk te rioemen en heeft het in de 
praktijk van het staatkundig-politieke le
ven de economische denkrichting der zg. 
klassieke school (Smith, Ricardo) ge
volgd. Waren de economen dier school 
in staatkundig-politieke zin liberaal en 
waren de liberalen voor een groot deel 
aanhangers van de beginselen der school? 
Kortom, is het verantwoord, in de econo
mische litteratuur termen als liberale 
economie, economisch liberalisme of zèlfs 
liberaal kapitalisme te gebruiken? 

* 0 0 

Stelt men de verschijning van het 
staatkundig liberalisme op onge

veer 1810. Zeker is dat er in de eerste 
helft der negentiende eeuw geen behoor
lijk omgrensd liberaal beginsel op econo
misch terrein heeft bestaan. De leuze 
.,laisser faire et laisser passer" - aldus 
Dr. Elzinga - zoals die in onze tijd wordt 
opgevat, zou in de staatkundige politiek 
dier periode tot volledige gelding hebben 
moeten komen, wat zeker niet het geval 
is. Een zekere afzijdigheid van staats
bemoeienis met het economische leven is 
in de eerste helft der negentiende eeuw 
trouwens niet specifiek liberaal, doch 
vrijwel algemeen. Als na 1848 het vraag
stuk der sociale gerechtigheid meer en 
meer op de voorgrond treedt, zijn er zo
wel onder de- staatkundig-liberalen als 
onder de kerkelijk gezinden heel wat 
voortrekkers. 

'* 0 0 

Wat nu de leuze "laissez faire, laissez 
passer" betreft, ten onrechte ont

moet men die in de economische littera
tuur vrij geregeld als weergave van de 
economische politiek der klassieke 
school en van het liberalisme der negen
tiende eeuw. 

De leuze zelf valt historisch -in twee 
delen uiteen. Het eerste, het laissez faire 
dus, stamt uit 1680 en staat dus geheel 
los van de klassieke school zowel als van 
het liberalisme. -Toen n.l.- Coltiert ~- het. 
!loor de oorlog van 1672-'78 zwaar ~.etrof.· 

Activiteiten van 
de 

de. Staatscon1missie ter op
~evoJgen van de opheffing 

RTC-overeenkomsten 

. 
vangtng van 

der 
(Van een bijzondere correspondent) 
Betrouwbare ·berichten uit Djakarta 

melden, dat de Staatscommissie uit
gaande van de basis dat de souvereini· 
teit reeds vanaf 17 áugustus 1945 in In
donesische handen berust, thans bestu
deert met welk bedrag de schulden aan 
Nederland zouden kunnen worden ver
minderd met de kosten der (Nederland
se en geallieerde) militaire bezetting van
af de Japanse capitulatie tot 27 decem
ber 1949. Een andere basis voor de ver
mindering der schulden wordt gezocht 
in de volgende redenering. Indonesi<'! 
werd als Nederlands-Indië door Neder
landse financiers koloniaal beheerd, d. 
w.z. dat Nederland met uitsluiting van 
andere landen de opkoop van Indonesi
sche grondstoffen en de verkoop van fa
brikaten uit deze grondstoffen vervaar
digd, in handen had. 

Bovendien berustte de inkoop van ma-
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terialen ten behoeve van Indonesië uit
sluitend in handen van de Nederlandse 
ICA (Indische Centrale Aanschaffings
dienst). 

De afzet van indtistrieprodukten van 
Nederlands-Indië geschiedde zodanr,g, 
dat deze niet concurreren kon en mocht 
tegen de Nederlandse industrie: • 

Tengevolge van deze sterke monopo
listische positie van Nederland in en 
voor Indçmesië, kwam Indonesië in gro
tere schulden dan wanneer het beheerd 
zou zijn in het werkelijk belang van 
land en volk van Indonesië. 

De Staatscommissie houdt zich thans 
ook bezig met een onderzoek naar de 
Nederlandse bedrijven waarvan de op
brengsten het geinvesteerde kapitaal 
reeds hebben overschreden, met het 
doel geen transfer meer van de winsten, 
laat staan van het kapitaal toe te staan. 
Met andere woorden .lit Nederlandse 
kapitaal zal voortaan worden beschouwd 
als "Indonesisch" kapitaal en betreft 
dus in feite alle kleinere Nederlandse 
bedrijven (naar verluidt zou dit in prin
cipe in Genève reeds overeen zijn ge
komen tussen de ministers Zijlstra en 
Sumitro). 

In het kader van de deviezenbespa
ring wordt thans ook nagegaan w2lke 
Nederlandse bedrijven en banken hun 

·hoofdkantoren moeten overbrengen naar 
Indonesië. 

Mr. Moh. Yamin, lid van deze Staats
commissie, vertoeft momenteel in Eu
ropa teneinde met name in Londen en 
Bonn, en mogelijk ook in andere Euro
pese landen, financiële kringen te inte
resseren voor investeringen in gemeng
de bedrijven in Indonesië. Indien Moh. · 
Yamin's missie naar wens verloopt, 
hoopt men de Indianisering van de gro
te Nederlandse bedrijven met behulp 
van Engels en Duits kapitaal te bewer
stelligen, tegen betaling in roepiahs. 

Politieke kringen buiten Pedjambon 
(Djakarta's Downing Street) l>eschou
wen deze Staatscommissie echter als een 
bewijs, dat de regering de moed mist de 
consekwenties van dè RTC-opheffing 
te aanvaarden. Alle moeilijke kwesties
worden "ter bestudering" naar deze 
commissie verwezen om hiermede ·de 
noodzaak van beslissingen voorlopig te 
vermijden. 

fen Frankrijk wilde trachten in te halen 
wat aan welvaart verloren was gegaan, 
werd hem door Legendre de raad gege
ven: _ "laissez faire", waarmede bedoeld 
is: laat het bedrijfsleven (toen zeer be
kneld!) in volle vrijheid mogen werken. 
Eerst veel later heeft men deze los daar
heen geworpen woorden aangevuld en 
met zware inhoud geladen. 

Het "laissèz passer" is van ongeveer 
tachtig jaar latere datum en vermoede
lijk afkomstig van Gournay van huis uit 
groothandelaar en ofschoon zelf geen phy
sio8raat toch wel te beschouwen als vdor
loper van de physiocraten. De economi
gche wetenschap heeft de leuze in haar 
geheel later gebruikt als etiket voor de 
l!conomische politiek der klassieke school, 
doch in gewijzigde betekenis. Om ons 
overzicht niet te uitvoerig te maken, ver
wijzen wij hier de belangstellende lezer 
naar. Dr. Elzinga's studie zelve. De au
teur laat niet na, verder nog aan te to
nen, dat Thorbeeke's staatkundige poli
tiek allerminst een weerspiegeling toont 
van de economische politiek der "klas
sieke school", gelijk trouwens ook Thor
becke's biografen (ook niet 'geestverwante 
als Brugmans) hebben erkend. Dr. El
zinga wijst verder op Van Houten. De 
Bruyn Kops, Quack om dan aldus te be-

.sluiten: 
"Het ligt voor de hand, dat het nage

slacht de bittere critiek, die gericht is 
tegen de economische politiek van de 
"klassieke school", gemakkelijk heeft 
overgebracht op het staatJiundig-politiek 
liberalisme, nu de term liberaal in de 

Drs. H. A. Korthals sprak in 
Kampen voor volle zaal 

Tijdens een uitstekend bezochte openba
re vergadering van de ·afdeling Kampen 
(de Washingtonzaal van de "Stadsher
berg" was tot de laatste plaats bezet) 
sprak op 1 juni jJ. drs. ~orthals een ver
kiezingsrede uit. Ons Kamerlid werd in
geleid door de voorzitter van de afd. 
Kampen de heer P. J. Feteris, die zijn 
vreugde uitsprak over de grote opkomst 
op deze avond. 

Hierna behandelde de heer Korthals in 
een bezielende rede het onderwerp: "Het 
gaat oin het beginsel der vrijheid". 

Met grote belangstelling volgden de 
àanwezigen deze boeiende causerie. Het 
enthousiaste applaus, dat. aan het slot 
daarvan opklonk was een juiste graad
meter voor de grote waardering welke 
de bezoekers voor dit doorwrochte en te
vens goed gefundeerde betoog hadden. 

Na de pauze werd een groot aantal vra
gen, dat door de aanwezigen werd inge
diend, op slagvaardige wijze door ons 
kamerlid beantwoord. 

Het was dan ook geen wonder dat 
voorzitter Feteris na afloop de heer Kort
hals zeer hartelijk dankte voor hetgeen 
hij Kampen en IJsselmuiden gebracht 
had. Het was tevens een prachtig begin 
van hernieuwde activiteit van de V.V.D. 
in deze streek. 

m'eden worden". de R. 

In memoriam 

P.A. DE HAAN 
Te Doorn overleed op 4 juni j.l. 

op 75-jarige leeftijd de heer P. A. 
de Haan. 

De heer de Haan, destijds ge
meenteraadslid van Leeuwarden, 
later wethouder 'van de gemeente 
Doorn voor de Liberale Staatspar
tij, was de vrijzinnige beginselen 
met hart en ziel toegedaan. 

Na de oorlog had hij niet langer 
zitting in een onzer vertegenwoor
digende lichaiJlen, doch zijn be
belangstelling voor de liberale zaak 
bleef onverminderd. De afdeling 
Doorn benoemde hem tot lid van 
verdienste. 

Moge hij rusten in vrede. 

ONDERWIJSCOMMISSIE 
ONTPLOOIT ACTIVITEIT 

Suggesties worden 
. vóór I 0 juli a.s. ingewacht 
Na haar op de V.V.D.-dag te 's-Graven

hage gehouden vergadering· heeft de On
derwijscommissie van d,e Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de V.V.D. de 
behandeling van het ontwerp van de On
derwijsbegroting 1956 in de Staten-Gene
raal afgewacht. 

Aangezien die behandeling geenszins 
het vooruitzicht heeft gegeven, dat bin
nen zeer afzienbare tijd om herziening 
of regeling roepende delen v·an het on
derwijs door de Regering a;;~n de orde 
zullen worden gesteld, heeft de commis~ 
sie besloten allereerst in studie te nemen: 
een nieuwe regeling voor het hoger en· 
het voorbereidend hoger en middelbaar' 
onder-Wijs, alsmede het urgente vraag
&tuk van toe te passen selectie bij over
gang van leerlingen van de lagere school 
naar technische en middelbare scholen en 
gymnasia. 

Voor bestudering van genoemde onder
werpen in eerste instantie zijn twee klei
ne kernen gevormd, die vertrouwen, dat 
haar ontwerpen in het najaar in de ple
naire commissie behandeld kunnen wor-' 
den. 

De commissie zal het op prijs stellen, 
indien leden van de V.V.D.- en .zij, die 
met de liberale beginselen sympathise
ren, doch niet bij deze partij zijn aan
gesloten, hun mening over genoemde on
derwerpen vóór 10 juli a.s. willen mede~ 
-delen aan haar secretaris, de heer K. H. 
Brandt te 's-Gravenhage (Thorbecke
laan 312). 

~ 

Een liberaal getuigenis uit Duitsland 
Warm pleidooi voor de groep der zelfstandigen 

De Duitse econoom dr. Heinrich Schild 
heeft dit jaar tijdens een besloten confe
rentie te Apeldoorn gesproken over .,Ge
genwart und Zukunft der selbständig 
Schaffenden in der industrialisierten Ge
sellschaft". 

Gedurende 35 jaren heeft dr. Schild ad
viezen verstrekt aan de bevolkingsgroep, 
die zich bevindt tussen industrie, kapi
taal en mammoetondernemingen ener
zijds en massa en massaorganisaties an
derzijds, de groep dus van de zelfstandig 
werkzame burgerij. 

De zelfstandige burger komt - aldus 
dr. Schild - voort uit de Europese nij
verheid sedert het begin van het tweede 
millennium der christelijke jaartelling. 
Voordien was nijverheid gebonden aan 
kloosters en feodale verhoudingen. 

Pas in de steden werd de nijverheid 
vrij beroep. "Stadslucht maakt vrij" was 
het parool. In Rusland trad deze vrijheid 
pas sedert 1862 in, toen de lijfeigenschap 
van de Russische boer werd opgeheven. 
Het is begrijpelijk, dat deze korte perio
de van beginnende vrijheid sedert 1862 
niet tot resultaat kon hebben, dat een 
sterke bevolkingsgroep van zelfstandi
gen ontstond, die aan het communistische 
totalitaire stelsel met succes ·het hoofd 
kon bieden. 

De huidige zelfstandige burgerij om
vat boeren, ambachtslieden, koóplieden, 
kleine en middelgrote ondernemers, ad
vocaten, notarissen, architecten en vrije 
ingenieurs, allen mensen die hun dagin-

deling tot op zekere hoogte zelfstandig~ 
kunnen bepalen. Zij zijn niet aan het bu
reaucratische apparaat gebonden. 

In West-Duitsland bevinden zich 15 
miljoen gezinnen. Hiervan zijn 5 miljoen 
zelfstandig en 10 miljoen onzelfstandig, 
opgenomen in het apparaat van bedrijf,; 
bureau en massaorganisatie. De groep vanJ 
zelfstandigen kenmerkt zich door zelfbe1; 
heersing en spaarzin: wij moeten ons be
staan steen voor steen opbouwen. 

Deze groep heeft wat te verliezen, n.l. 
haar wezen, haar zelfstandigheid. Deze 
groep mag niet in de steek gelaten wori 
~~ I 

Volk en volkerengemeenschap kunnen, 
de groep der zelfstandigen niet missen. 
Zij mag niet ten onder gaan in de totali
taire massificatie, die in de huidige maat
schappij voortschrijdt. 

Zij moet zich kunnen blijven handha
ven naast bureaucratie, industrie en vak
verenigingen. Dat deze groep op den 
duu:r niet ondergeploegd zal worden, is 
een probleem waarmee de gehele samen
leving te maken heeft. Het gaat om het 
voortbestaan van de in het nauw geraak
te groep der zelfstandig werkzamen in on
ze geïndustrialiseerde samenleving. Wie 
zich voor deze groep wil inzetten, moet 
tegen de stroom en de publieke opinie op 
durven te roeien. 

Aldus in grote trekken het pleidooi 
van dr. Heinrich Schild voor een bevol
kingsgroep, waarvoor de V.V.D. zich ten 
onzent inzet. · P. D. v. R. 
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Werven te B o l n es en Pa p e n d r e c h I 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief mbouw en revisie van motoren 

D W A R S H E L L I N G E N 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

D R 0 0 G D 0 K 115 X 30 . meter 
geheel overdekt 

Telf"phones: 
Rotterdam: 71354-77355 - Dorlf,.<>cht: 3774-8329 - Ridderkerk: 218-802 

voor werf Bolnes Papendrecht Bolnes 
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De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie.: 

.N. V. A.ppingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Werft leden voor de V. V.D. ! 

N.V. 

W. A. H<lRK's 
MAVBUa. &N' ZUURSTOFFABRIII:JL 

· BoofdkaDMior ea ~blnetabrle~ 
• Sobledam. 

Comprewora voor alle rauen eD ledereD dnJJL 
buitallatlea voor de bereldlnr vu narstof. ltllmMit -. 

N. V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 
voorheen 

]. C. DEN HAAN 
I GOBINOBEM I 

~· 
~ 

N.V. BETONDAK 
fabrieken Arkél - kantoor Gorinchem 

Frank Rijadijk' 1 

lndaatrieele 
Ondernemingen l.t. 

Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 146 

Rotterdam 117616 

SOHEEPSSLOP.Ii:RIJ 

HANDEL In: 
e Oud IJzer, 
e ,tiieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 
STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 
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JAN SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

Verhuizingen en transporten onder volle garantie. 

INSULINDESTRAAT 260, tel. 46021, RoHerdam-C. 

Ruime, droge bergplaatsen voor inboedel• en koop

mansgoederen H. DE KEIZERSTRAAT 40, tel. 25202 

DE ROTTERDAMSCHE 
-

DROOGDOK MIJ. N.V. 

rHBu HiU, 
I 
.I 

I 
I 
I 
I 
I 

Weerom zoudt U ,iaico s I 
tijd verbonden zijn een 't beweren ven kost· 
beerheden en waardepapieren In huis 1 I 
Berg ze veilig óp in onze brand- en inbraakvrije 
kluis I VQor een gering bedrag stellen wij een I safeloket deervoor beschikbaar. · I 

I 
( Ook " •• ~ U: de HBU J 

1 HOLLANDSCHI IANK·UNIE N.V. 

L · AMSTERDAM· DEN HAAG· ROTTERDAM ...1 -----
B. T I N C ! T H.. U zo. & Co. N. I. 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 
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0, die boze 
Volkskrant! 

- <Zie pag. 3> 

WEEKBLAD VA.N Dl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

LESSEN UIT EEN VERRASSENDE KIEZERSUITSPRAAK 
* *Ook. bij de waardering van gebeurtenissen 
* eit situaties in het politieke leven speelt 

de. relativiteit een belangrijke rol. 
Het heeft geen zin te ontkennen, dat vóór 

de verkiezingen de meesten onzer en zeer velen 
buiten onze kring de V.V.D. een behoorlijke 
kans gaven op het behalen van de tiende zetel. 

Die tiende zetel paste in de prognoses, welke 
men zich dooreen genomen van de uitslag voor 
de verschillende groeperingen had gemaakt; 
K.V.P. van 30 op 33 zetels, (o.a. dopr de over .. 
gang van de heer Welter).- de P.v.d.A. van 30 
op 31 zetels. de A.R. (12) op 12 of 11, de C.H. 
(9) op 9 of 8 en de communisten (6) op 5 
of· 4 zetels. 

De werkelijke verkiezingsuitslag b~acht echter 
een voor de Nederlandse stabiele staatkundige 
verhoudingen verrassend beeld, dat de politieke 
auguren volkomen verraste. 

Men bleek algemeen de gevolgen van het 
samenspel van: de doorwerking van de door .. 
braakgedachte, de poptilariteif van de minister~ 
president als "eenvoudige vader Drees" in 
brede lagen van .ons volk en de suggestie, welke 
van het "ouderdomspensioen van Suurhoff" uit~ 
ging, te hebben onderschat. 

* * * 

De Partij van de Arbeid behaalde geen 31, 
. maar 34 zetels. Een winst, welke he~ 
haald werd ten koste van alle partijen . op één 
na. Zij ging in sterke mate ten koste van de 
communisten enerzijds en van de anti ... revolu~ · 
tionairen en christelijk ... historischen anderzijds, 
ZO!llede, zij het in mindere mate, ten koste van 
de K.V.P. 

Deze laatste moest het aanzien, dat ondanks 
haar overdonderende en sterk op het rooms~ 
katholièke sentiment gerichte propaganda, bijna 
een derde van de Maastrichtse en een kwart 
van de Roermondse en de Heerlense kiezers op 
"Drees" hebben gestemd. · 

De Partij van de Arbeid anno 1956 blijkt een 
voor Nederlandse verhoudingen en in het kader 
van ons starre kiesstelsel ongekende zuigkracht 
op de kiezers van a 11 e richtingen - op één 
na- te hebben uitgeoefend en ·in het bijzonder 
op die van de middengroepen. 

En die ene uitzondering - we zeggen het 
met grote voldoening - vormen de liberale 
kiezers. 

* * * 
llTe spreken hier alleen globaal, ziende naar 
· ff de totale uitslag: anderen wijden elders 

bi dit blad aandacht aan incidentele gevallen, 
zOwel ten guriste als ten ongunste. 

Naar het totale cijfer gezien is het echter zo, 
dat de V.V.D. haar aanhang (inclusief dus 
de winst van 1952) volledig heeft behoude~ en 
daarboven haar evenredig aandeel in het be ... 
volkingsaccres - de jonge kiezers dus - heeft 
weten te verkrijgen. 

Alleen de liberale kiezers ... van ... nu, die voor 
de eerste maal in deze na ... oorlogse jaren het 
hàlf miljoen hebben overschreden, zijn immuun 
gtbleken voor de socialistische propaganda en 
de socialistische .. regeringssuccessen" en heb .. 
ben hun vertrouwen in onze lijstaanvoerder en 
hun tevredenheid over het werk van onze Ka .. 
merfracties ondubbelzinnig getoond. 

·Het is geen .,goédpraterij van een tegenval .. 
Ier", maar een reële vaststelling aan de hand 
vim de feitelijke situatie, wanneer we het aldus 
stellen, dat het behouden van onze 9 zetels in 
het licht van de voor ieder (ook voor de so~ 
cialisten zelf) volkomen verrassende verkie~ 
zingsuitslag, relatief tot even grote voldoening 
aanleiding mag geven_ als een winstzetel zou 

hebben gewekt in het kader van het verkiezings~ 
beeld, zo~ls de prognoses v~n vóór de 13e juni 
dit deden verwachten. 

* • * 

Een hoofdstuk apart en een les yoor velen 
betekent het drama van de A.R.-partij. 

In deze partij had zich gedurende ·de laatste 
e nderhalf jaar in de leiding een .,paleis-revo~ 
lutie" voltrokken. De organisatie van de oude, 
meer dan enige andere op traditie gebaseerde 
partij werd gereorganiseerd en een op .,modern 
christelijk staatsmanschap" gebaseerde politiek 
werd geïntroduceerd. 

De oude lijstaanvoerder dr. Schouten, parJe ... 
mentariër van formaat en ervaring, maakte voor 
een misschien wat zelfverzekerde, maar in ieder 

geval en~rgieke en bekwame jongere: prof. 
Zijlstra, minister van Economische Zaken, 
plaats. 

De verkiezingsàctie werd met élan gevoerd. 
Er was bij de .getrouwe kern en bij een actieve 
ploeg jongeren een bewonderenswaardige spirit. 
Het weekblad "Nederlandse Gedachten" en de 
overige anti ... revolutionaire verkiezingsleetuur 
veroorloofden zich beschouwingen en bewerin~ 
gen, die de grens van het demagogische zelfs 
wel eens heel dicht benaderden. 

Het was de combinatie van al deze naar het 
uiterlijk over het algemeen opwekkende factoren 
en aspecten, welke wethouder Van Aartsen in 

. de Haagse samenkomst der anti-revolutionairen 

(Zie vervolg pag. 3 onderaan) 

JE MAINTIENDRAI. 
• 
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DE OPENBARE SCHOOL 
Als school· der 'Verdraagsaamheid 

De vorige week wijdden wij awndacht aan het belangwekkende debat, in de Eerste 
;Kamer bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, K. en W. In eerste aan
leg gevoerd over het karakter en de bestuursvorm van de openbare schooL 

Het vraagstuk, zoals prof. Gerretson 
het had gesteld, was voor spr. dan ook 
nog moeilijk te begrijpen. Het zou ten
slotte neerkomen op het omvormen van 
alle openbare scholen tot bijzondere 
scholen, . tt>t oudersscl:lolen, maar dan 
oudersscholen in de zin, zoals we die op 
het ogenblik hebben en waaraan de 
ouders in vrijheid hun kinderen kunnen 
toevertrouwen. 

Dit debat was mln of meer bij verra.sstng door prof. Gerretson ontketend, die een 
scherp onderscheid meende te kunnen maken tussen èle "overheidsschool", die op 
autoritaire basis zou staan en de bijzondere school, de "oudersschool", die op demo
eratische basis zou zijn opgetrokken. 

Hier vervolgen we nu met de replieken, waarbij prof, Gerretson en de andere sp~ 
kers het ontketende debat over dit punt voortzetten. 

Hier interrumpeerde prof. Gerretson: 

Prof. Gerretsoo zelf dankte de minis.. 
ter voor diens uitvoerige antwoord 

op . zijn opmerking over zijn inzichten op 
een voltooiing van de pacifactie en op 
een herstel van· wat prof. Gerretson 
dan noemt de "nationale school". 

Op het ministeriële antwoord ·zou hij 
echter niet ingaan; het is, zo zei de c.h.
woordvoerder, "ook wetstechnisch een 
zeer moeilijke materie, die zich niet wel 
voor repliek leent". 

Prof. Gerretson had slechts, voor hij de 
Kamer verlaat (in de nieuwe Kamer 
keert hij niet terug), nog eens aan de or
de willen stellen een vraagstuk dat zijn 
geestverwanten en -'hem altoos zeer ter 
harte was gegaan en dat hem. naar hij 
zei, een goed deel van zijn leven had be
zig gehouden. 

De onderwijs-pacificatie beschouwde 
hij niet als een eindpunt, evenmin als de 
Pacificatie van Gent dat geweest was, 
maar als een b _es t,a n d. Zijn slotsom was 
daarom, dat "we geen genoegen mogen 
nemen met een bestand. maar alleen vre
de· mogen hebben met een echte v re d e. · 
,Dat prof. Gerretson nog even aan de re
plieken deelnam, was naar aanleiding van. 
een interruptie van de heer Algra <A.R.), 
welke deze nader had toegelicht bij zijn 
repliek. Het ging om het staatsrechtelijk 
karakter van' ·eventuele invloed der 
oUd~.in de ()penbare school. · 
:~' hee_r Algra ha<;l ongeveer gezegd: 

maar de ouders kunnen niet twee dingen 
tegelijk begeren: ten eerste de overheids
school en ten tweede een school, waarin 
zij zelf baas is. 

Prof. Gei-retson, blijkbaar wat ge-· 
sèhrokken, wenste het gevaar te voorko
men; dat de indruk zou kunnen ontstaan, 
alsof er .,tussen de ·beide Groen-smalde
~!W!~trent dit e~sentiële punt ook slechts. 
~et.gei-in~ste ve;-scl).il zou heersen". De 
cJb•fractie ,,stelde ei' daarom prijs op, 
zich bij deze opmerking van de a.r.
woordv.oerder onvoorwaardelijk aan te 
si ui ten"''. 

Prof. Gerretson voegde daaraan toe: 
"De uiteindelijke schoolvrede, het her
stel van de Nationale School, kan nooit 
verkregen worden door vermenging van 
de . twee schooltypen, door vervaging. 
resp. uitwisseling van de beide histori
sche en grondwettelijke kenmerken van. 
de openbare school. 

De twee kenmerken van de openbare 
school zijn: ten eerste, dat de overheid er 
door haar ambtenaren :~;elf schoolmeestert 
(we leggen er nog eens de nadruk op, dat 
prof Gerretsoo hier aan het woord is! -
Red.), en ten tweede, dat zij als school 
van de neutrale Staat · geen religieuze 
richting. ja geen richting überhaupt aan 
de opvoeding van de jeugd mag geven 
en daarom naar onze opinie ook über
haupt geen opvoeding kan geven". 

Tot slot stelde prof. Gerretson dan nog 
eens vast, dat naar zijn oordeel de ,.Na
tionale School" alleen hersteld kan wor
den, wanneer de aanhangers der open
bare school zich plaatsen op wat hij 
noemde het "liberale en democratische 
standpunt", en dus, als regel, eigen. vrije 
bijzondere scholen gaan stichten, waar zij 
hun kinderen door eigen vertrouwens
mannen doen onderwijzen en opvoeden 
volgens hun, eigen positieve beginselen. 

* * ,. 

Bij de replieken mengde ook prof. 
Schermenbarn (Arb.) zich in dit 

debat. Hij noemde de kwestie van de in
vloed van de ouders, min o:f meer als 
kenmerk van het verschil tussen de bij
zondere en de openbare school, een moei
lijk vraagstuk. 

Zijn ervaring van vele jaren, eerst in 
het bestuur van een neutrale bijzondere 
school vóór 1940 (een vereniging dus) en 
na de bewijding in een stichting, had 
hem tot de overtuiging doen komen. dat 
het vraagstuk van de invloed van de 

. ()Uders in de school . uitermate moeilijk 
is en vaak volstrekt foutief wordt gesteld. 

Die moeilijkheid was hem ook duide
lijk geworden . uit een. artikel in het r.k. 
weekblad "De Nieuwe Eeuw" van 14 
april, van de hand van ir. Royackers. 

. Hij had zijn ogen inderdaad enigermate 
nrtgewreven toen hem daaruit duidelijk 
werd, dat de leuze "oudersschool" toch 
blijkbaar voor de katholi.eke school op 

PROF. GERRETSON 
.... .. "nationale school" 

geen enkele manier geldt, althans niet 
zodanig, dat men kan zeggen. dat het in
derdaad een kenmerk van deze school is. 

Hier interrumpeerde prof. Gerretson 
"De kerk representeert de ouders". 

Een interruptie; welke prof. Scher
merhorn deed opmerken: de kertk heeft 
kennelijk een veel belangrijker functie 
dan de ouders; 

Wat de invloed van de ouders betreft, 
had de heer Schermerhorn het nu zo le
ren zien: een school- of stichtingsbestuur 
benoemt een staf aan de school op grond 
van de pedagogische en persoonlijke 
kwaliteiten en bekwaamheden van de 
leden van die staf. 

Wanneer er in het bestuur iemand zit, 
die van _deze zelfde problemen op ver
gelijkbaar niveau· enig verstand heeft, is 
dat niet meer dan een toeval. Een in
menging van een bestuur in de zin, zoals 
het vaak gesuggereerd wordt, dat het 
eigenlijk is een bestuur van de ouders, 
dat de richtlijnen aangeeft voor het le
_van van de school, is, zo meende hij, een 
:fictie. Waar ouders deze invloed wezen
lijk trachten uit te oefen~n. · ziet men 
dan ook vaak botsingen en moeilijkhe
den tussen het bestuur en de staf van 
een dergelijke school. 

Vandaar, dat hij meende, dat men er 
met de onderscheiding: oudersschool -
overheidsschool, bepaald niet komt. Dat 
is zijns inziens niet het wezenlijke ken
merk. 

Zeer oneens was prof. Schermerbarn 
het met de heer Gerretson, dat de open
bare school niet zou kunnen opvoeden. 
Men kan in werkelijkheid niet volhou
den, dat de openbare school niet vormt, 
niet opvoedt en geen karakters maakt. 

• 

"Scholen, waarin de ouders aangeven, 
·wat wij in militaire dienst noemen: de 
"algemene directie". Als in Engeland 
ouders beslissen, of ze hUn jongen öf 
naar Oxford, öf naar Cambridge zullen 
zenden, dan be·palen zij door die beslis~ 
sing de "algemene directie" dier opvoe
ding". 

Met dat standpunt kon, naar prof. 
Schermerhom antwoordde, deze zich 
geheel verenigen. Op het ogenblik, zo 
zei hij, is het ook zo, dat een-openbare 
school in een stad, een dorp of in een 
wijk een bepaald stempel heeft, dat 
door de ouders wordt aanvaard· of niet. 

Het is dus veel meer de vraag, wat 
de staf, het onderwijzerskorps, repre
senteert, dan wat de ouders in dit op
zicht maken. De ouders, zo voegd·e hij 
daaraan toe, maken in dit opzicht niets, 

Tot slot stelde prof, Schermerhom 
nog eens vast, dat dit een zeer belang
rijk onderwerp is, waarbij voor hem het 
probleem van de ouders het allerbe
langrijkste en moeilijkste is, juist omdat 

· hij op het standpunt staat, dat dezen, 
naar het wezen van de schooi gezien, 
een passieve rol spelen, behalve dan -
om het nu maar eens wat overdreven 
te stellen - dat zij mogen helpen de 
bibliotheek in orde te maken. 

;•.· 

PROF. SCHERMERHORN 
...... een moeilijk vraagstuk ...... 

DEZE BURGER 
is een beetje bedroefd dat het allemaal voorbij is. Het waren opwindende 
dagen. 

Vorige woensdag heelt hij zich, voor het laatst in vier jaar, hals-over
kop in het nachtleven gestort,, aan de hand van de heren Leo Hanekroot 
en Ernst. van Raalte. Het was een mooie voorstelling die zij ten beste 
gaven. Niet alleen dat mijn honger naar getallen en conclusies erdoor 
bevredigd werd, ik kon in het schemerduister van het televisievertrek, ook 
haakzindelijke en glasheldere karakterstudies van de .heide heren maken. 
Dat maakt het nachtleven nog pittiger dan dat van de Place Pigalle. De 
jongens hier gaven zich (in het nette) precies zo bloot als de meisjes daar. 
van Stoffels en de klaarheid van Van Leeuwen zijn? . 

Ik heb mij nog een ganse week bezig gehouden met de Anna-Lize's. 
van alle schrijvende heren commentatoren. Ik heb genoten van hun geest
drift en hun spitsvondigheid. ·Waar kwam die zetel winst vandaan? Aa:t 
f,vie is die zetel verlies ten goede gekomen? Dat is altijd een spannend 
spel, maar het blijft toch steeds wel theoretisch met die ene, grote 
onbekende: de grijze hersenmassa van het eerbiedwaardige kiezersvolk. 

Maar voorbij is voorbij en wij hèbbèn onze Tweede Kamer. Vier jadr 
lang gaan wij het er mee doen en ik hoop, dat de .nieuwe losvaste 
verkering prettig zal verlopen, 

Bij ons zijn in ieder geval aiie vertrouwde gezichten teruggekeerd. Ik 
zou er niet aan moeten denken als ik er één van zou moeten missen. 
Zij zijn mij allen even lief. Wat zou mijn leven zonder de intelligentie 
van Oud, de warmhartigheid van Fortanier, de rondborstigheid van Cor
nelissen, de kloekheid van Den Hartog, de rust van Hadders, de goede 
trouw van Korthals, de menselijkheid van Ritmeester, de scherpzinnigheid 
van Stoffels en de klaarheid van Van Leeuwen zijn? 

Laten wij eerlijk zijn: ik had Toxopeus van Breda gaarne aan de voet 
van de rots in de branding verwelkomd. Nu reeds. V66r wij 50 procent 
opslag krijgen. Maar een mens kan niet alles hebben: èn goede waar 
èn tien procent gaan niet altijd samen. 

Zo gaan wij dan weer verder: aiie negen, met (bescheiden op de achter
grond) 

DEZE BURGER. 

Mr. WENDELAAR 
• .... . pleidooi voor de openbare school 

onze geestverwant, mr. Wendelaar, 
tenslotte, maakte, nadat hij in 

eerste aanleg reeds op de door prof. 
Gerretson aangesneden vraagstukken 
was ingegaan (men zie ons overzicht 
v'an vorige week), bij de replieken eerst 
een opmerking naar aanleiding van het 
door de anti-rev. woordvoerder de heer 
Algra gesteld-e, dat wij, voorstanders 
van de openbare sohool, die schooi zou
den willen omdat zij overheidsschoor iS. 

Zo is ·het, aldus de heer Wendelaar, 
echter niet. De heer Algra verwaarloost 
allereerst de traditie, die er is: er is nu 
eenmaai een openbare school en er zijn 
ook bijzondere soholen. 

Nu zijn er een aantal mensen, die met 
die versobillende setholen niet sympathi
seren en die in de openbare schoor vin
den wat zij voor hun kinderen het meest 
gewenst achten. Dáárom ztln .zii. VOQ~ 
die openbare sclhool en niet omdat het 
een overheid..;school is, maar omdat zij 
de geest, die daar heerst, de beste ac.h
ten, welke te vinden is. 

Wat is het nu, zo vroeg de heer Wen
delaar, dat de voorstanders van .de 
openbare school zo trekt? Dat is dit: 
er zijn een ·aantal mensen, die krach
tens hun beginsel, krachtens hun ge
loof, krachtens hun gehele opvoeding; 
hun . kinderen het liefst opgevoed zien 
:!n het vertrouwde milieu van hun eigen. 
riclhting. 

De mensen, die hun kinderen naar de 
openbare schooi sturen, zijn daartegen
over niet van 'die opinie; die zoeken in
tegendeel de school, waar de kinderen 
reeds vroeg leren om met andersden
kenden samen te zijn. Wij drukken dit 
op de openbare schooi dikwijls aldus uit 
- en dat klinkt wellicht een beetje 
eenzijdig -: ·dat wij zoeken de school 
van dè verdraagzaamheid. 

I·k beweer niet, dat op de bijzondere 
schooi d€ verdraagzaamheid niet gepre
dikt wordt; ik weet, dat men ook op de 
bijzondere school de verdraagzaamheid 
als een grote deugd respecteert en dat 
men deze zeer zeker de kinderen tracht 
bij te brengen. Daarom Is het misschien 
een beetje eenzijdig, wat wij zeggen, 
maar we bedoelen ermee, dat wij de ver
draagzaamheid op de openbare school 
ook praktisch toepassen, want daar zit
ten kinderen van zeer versCihillende 
ricthting, zowel kerkelijk als politiek, bij 
elkaar. · 

Dat, zo zei de heer Wendelaar met 
nadruk, juichen .wij toe en dat willen 
wij juist, omdat dit voor de opvoeding 
van de kinderen het beste is. 

Verder wilde de heer Wendelaar op 
deze kwestie voor het ogenblik niet in
gaan, maar wij menen, dat hij bij deze 
replie·k op elegante, maar toch op zeer 
duidelijke wijze heeft aangegeven, 
waarom de voorkeur van de voorstan
ders der openbare sc'hool - en daar re
kenen wij ons zeer positief onder -
juist· naar d e ze school uitgaat. 

Ondertussen zijn hier_ toch allerlei 
kwesties gesteld en dOOr anderen rede
neringen opgezet, die ten dele langs el
kander heen gaan, ten dele in menig 
opzicht voor bestrijding vatbaar zijn. 

Lezers, die hier hun opinie over wil
len geven, zullen we daartoe gaarne in 
de gelegenheid stellen, waarbij we ons 
de vrijheid moeten voorbehouden, in een 
of twee artikelen deze meningen in een 
overzictht samen te vatten. A. 



VRÎJBEID EN DEMOCRATIE 

* ~ WEEK to.t WEEK * 
De Volkskrant is boos (op ons) 

"l"l Tij hebben het bij de Volkskrant kenne
l l lijk verbruid. In zijn editie van donder

dag 14 juni j.l.- dus de dag onmiddellijk vol
gende op de verkiezingen - zegt het blad vele 
lelijke - en wat erger is - onware dingen 
over de V.V.D. 

Waarom? Men kan er slechts naar gissen. 
Gezien de zure en volkomen ongemotiveerde 
!J.anvallen op onze Partij, moet men welhaast 
tot de conclusie komen, dat de redactie haar 
boze bui in een of andere vorm heeft moeten 
afreageren in verband met de voor de K.V.P. 
niet zo bijster gunstige v~rkiezingsuitslag. 
- In een beschouwing over de kabinetsforma
tie wordt o.m. het navolgende opgemerkt: 
_ "De kans, dat de liberalen in de regering zul
len worden opgenomen was al niet groot vóór 
de verkiezingen en is zeker niet toegenomen. 
De kiezers zijn door de liberale oppositie ken
~elijk onberoerd gebleven. In de huidige om
standigheden zullen de Katholieke Volkspartij 
en de Partij van de Arbeid nog minder voelen 
voor de steun voor de onberekenbare liberale 
groep dan zij aJ deden". 

Ziezo, daar kunnen wij het mee doen. 
Het kan echter nuttig zijn dit alles maar 

niet zo voor zoete koek te slikken. , 
Wat de Volkskrant zegt ten aanzien van het 

eventueel al dan niet deelnemen van de V.V.D. 
aan een te vormen nieuw kabinet, welnu daar
aan kunnen wij voorbijg~an, omdat op het mo
ment, waarop wij deze regels schrijven, de po
litjeke kaarten nog niet_overzichtelijk op tafel 
zijn geworpen. 

Dat "de kiezers door de liberale oppositie 
kennelijk onberoerd zijn gebleven", is evenwel 
een dwaze bewering, die in geen enkel opzicht 
steunt op dè feiten en dus wel finaal bezijden 
de waarheid is. 
· Immers, indien de kiezers door de politiek 
van onze Partij onberoerd waren gebleven, dan 
hadden wij onze positie bij deze stormachtige 
'Verkiezingen nimmer kunnen handhaven. Het 
tegendeel van de beweringen van de Volks-
krant is dus veeleer waar nJ; dat de liberale 
politiek van dien aard is geweest, dat zij een . 
vaste en betrouwbare kern van kiezers heeft 
weten te boeien en dus heeft weten te behou
den. 

Met andere woorden: de grote ver~chuivin
gen, die de verkiezingsuitslagen ons te zien 
hebben gegeven zijn "kennelijk" n i e t ten kos
te gegaan van de V.V.D. Zo zijn de feiten, alle 
at~"-elige beweringen van de Volkskrant ten 
spijt. . 
. Waaruit voorts de "onberekenbaarheid" van 
de V.V.D. moet blijken, verzuimt de Volks
krant tenslotte eveneens te vermelden. Het is 
maar weer zo een bewering, die slechts ten 
doel heeft Qm op ongemotiveerde wijze onaan
genaam te zijn. 

Welnu, boze mensen zijn in de regel onrede
lijke mensen en zelfs de Volkskrànt heeft zich 
aan deze waarheid niet kunnen onttrekken. 
·De "liberale oppositie" heeft haar toch "ken-

nelijk niet onberoerd" gelaten! · 

* * * 
Nog meer boosheid 

Het feit, dat onze Partij als "een rots in 
de branding" is blijven staan, gelijk 

prof. Oud dezer dagen opmerkte, schijnt de 
Volkskrant wel in hoge mate dwars te zitten . 

• 
'( 

(Vervolg van pag. 1) 

na het hekend worden van de einduitslag deed 
verzuchten: ,.de verkiezingspropaganda is onder 
voor de A.R.-partij gunstige omstandigheden 
gevoerd, maar de uitslag is ongunstig". 

De reorganisatie, de verjonging en de groot~ 
_scheepse propaganda hebben de versnelde voort~ 

-..zetting van de nedergaande lijn van de ,.anti's" 
·toch niet kunnen tegenhouden. 

* * * 

De les, welke hieruit kan worden getrok~ 
ken, is eigenlijk al een oude waarheid, 

die de voor~oorlogse liberalen in de jaren tus~ · 
sen 1918 en 1940 aan den lijve hebben onder~ 
vonden. De waarheid, dat geen actie en geen 

In hetzelfde nummer van 14 juni kan men in · 
de rubriek "Ten Geleide" nog het volgende 
fraais lezen: 

"Weer een kapitale verrassing. Dat is de 
hoofdindruk van deze verkiezingsuitslag. Want 
evenals in '52 gaat het ook nu om, voor Ne
derlandse verhoudingen, gewichtige verschui
vingen. Dat de V.V.D. hierin geen aandeel 
heeft gehad, valt niet te verwonderen. Haar rol 
als oppositie kon in een tijd van welvaart wei
nig trekkracht hebben. En ook haar poging om 
als hoedster van de geestelijke vrijheid te fun
geren heeft het kennelijk niet gedaan. Het li
beralisme staat in dit land op een dood punt". 

Men wrijft zich toch werkelijk de ogen uit 
als men van een dergelijke politieke "vöorlich
ting" kennis neemt. Had de V. V.D. dan wel een 
aandeel in de verschuiving moeten hebben, ge
lijk de C.H.U. en de A.R.? Wij willen het graag 
nog eenmaal voor de Volkskrant herhalen: 
juist omdat de V.V.D. bij de verschuivingen in 
deze verkiezingen n i e t betrokken is geweest 
en als een hecht bolwerk in de politieke bran
ding is blijven staan, moet worden geconclu
deerd, dat haar positie uitermate gezond is en 
een stabiliteit bezit, die door de opzienbarende 
verschuivingen n i e t aan het wankelen kon 
worden gebracht. 

Het is toch nog altijd zo, dat welhaast een 
tiende deel van de Nederlandse bevolking ver
trouwen stelt in de V.V.D. Een - dat hebben 
de feiten aangetóond - permanent vertrou
wen, dat niet werd aangeta~t door politieke 
opportuniteit. Een vertrouwen ook ten aanzien 
van de Partij als hoedster van de geestelijke 
'Vrijheid. 

De interpretatie van de Volkskrant is er dus 
finaal naast, waarbij de wens kennelijk de va
der van de gedachte is geweest. 

* * * 

Van boosheid tot insinuatie 

De lezer,. die d,acht, dat de bron van "voor-
- lichtiiig;"van de Volkskrant ten aanzien 

van de V .V' .D.t .~t het eel,'del' genoemde. was 
~tgeput, V~tgiSt zic1i deerlijk. 

De Volksk~::a,nt' heeft waàrlijk Jiog meer pij
len op haar boog, al blijkt het helaas, dat die 
pijlen· tenslotte iti. plaats van scherp, giftig 
gaan worden. 

Ziehier wat het blad schrijft over de indruk
ken opgedaan in de hoofdstad bij een bezoek 
aan de diverse "partijbijeenkomsten", waar de 
verkiezingsuitslagen op de avond van de stem
busstrijd werden bekendgemaakt. · 

Onder het hoofdje Liberale "stemming" (de 
aanhalingstekens werden door de Volkskrant 
aangebracht) lezen wij het volgende fraais: 

~.De lauwe stemmenwinst van de V.V.D. 
werd in het Amsterdamse Minervapaviljoen 
meegeleefd door een geanimeerd gezelschap 
borrelende liberalen. De verkiezingsuitslagen 
werden van commentaar voorzien door de 
KRO-medewerker Alexander Pola, die een vu
rig aanhanger van prof. Oud bleek te zijn". 

Wij zullen. aan de kwalijk "borrelende" bron 
van deze voorlichting maar niet al te veel aan
dacht besteden. 

Wat de "lauwe" stemmenwinst van de 
V.V.D. in Amsterdam betreft het navolgènde: 
De V.V.D. behaalde in Anistel'dam in 1952: 
49.856 stemmen of 10,66% en in 1956: 56.763 
stemmen of 11,54%. 

propaganda de lijn kunnen ombuigen wanneer 
het klimaat voor een bepaalde gedachte niet 
gunstig is. En het na~oorlogse politieke klimaat 
in Nederland is voor de protestants~christelijke 
partijen bij uitstek ongunstig. Of daarin na ver~ 
loop van tijd nog enige verandering ten goede 
zal komen, kan niemand met enige zekerheid 
voorspellen. Persoonlijk achten wij de kans 
daarop echter niet zeer groot. 

Iets vari deze fatale kringloop heeft dr. 
Bruins Slot, de hoofdredacteur van ,,Trouw", 
aangevoeld, toen hij daags na de stembus~ 
uitspraak de déhacle van de A.R.~partij toe~ 
schreef aan ,.een structurele ontwikkeliJtg in 
het kiezersvolk" en vaststelde: De Anti~Rev. 
partij is met ere in de oppositie geweest en zij 
verloor. Zij ïs met ere in de Regering geweest 
en ...... zij verloor eveneens. 
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Een "lauwe" stemmenwinst, die door de 
K.V.P. in de hoofdstad wel aan zure druiven 
heeft doen denken. Immers, de cijfers van de 
K.V.P. waren als volgt in de hoofdstad: · 

1952: 82.415 stemmen of 17.62%. 
1956: 83.820 stemmen of 17.04%. 

· Zelfs de heer Welter heeft de K.V.P. in de 
hoofdstad niet aan de "lauwste" stemmenwinst 
kunnen helpen! 

* * * 

On juiste persoons
verheerlijking 

Volkomen terecht verzetten alle politieke 
partijen in ons land zich - zelfs de 

C.P.N. is in dit opzicht (noodgedwongen) over
stag gegaan - ·tegen persoonsverheerlijking. 

Vooral de P.v.d.A. heeft het de communisten 
- overigens volkomen terecht - steeds ten 
zeerste· kwalijk genomen, dat zij zich aan de 
veelbesproken persoonsverheerlijking schuldig 
maakten. 

Maar wat lezen wij nu in Het Vrije Volk? 
In het stukje genaamd "Kroon" staat het 

na volgende vermeld: 
"De stembus zal vanavond laten weten hoe 

het Nederlandse volk geregeerd wenst te wor
den. ·De werkers van de Partij van de Arbeid 
hebben gedaan wat zij konden om het volk 
ervan te overtuigen, dat niemand méér ver
trouwen verdient dan dr. Drees, de man die 
h~t land naar volledig herstel heeft geleid". 

Welnu, dat is ons toch bepaald te gortig. 
Laten wij vooropstellen, dat wij dr. Drees alle 
eer gunnen, die hem toekomt en dat wij hem 
zeer -hoog schatten. Dat hij echter méér ver
trouwen verdient dan ieder ander ontgaat-ons 
ten enen male. 

Het Vrije Volk wil toch zeker niet beweren, 
dat er- behalve dr. Drees geen andere bekwa
me ministers en staatssecretarissen zijn. En 
wat dan van onze volksvertegenwoordiging te 
denken? Regeerde dr. Drees dan op zijn eeh
tje? 

Een dergelijke overdrijving zou men toch 
van ,een blad van een democratische partij stel
lig Jiiet .verW'~chten. Dat Het Yrije, Volk en~ 
thousi~t- is" #;elnu, dat .. if.,J>e~r;\jPElliJ~. ~. 

'hoede ZICh evenwel voor overdrijvmg •. ·. '" lo2!~ 
'' Eeh derge~'ke voórlfcM,tngi~.'~V:éï(~iF~~~ 

cratisch als :gevaarlijk, omdat ziJ bij. de id~ 
een geh~l verkeerde indruk wekt. 

De figuur van dr. Drees kennende, zijn wij 
enian overtuigd, dat dergelijk geschrijf waar
lijk niet zijn. instemming zal hebben. 

• * * 

Ob jeelieve radio-voorlichting 

Op de avond van de verkiezingsuitslagen 
hebben wij om beurten· naar de beide 

nationale radiozenders geluisterd, die de resul
taten der verkiezingen de gehele avond tot diep 
in de nacht in de ether brachten. 

Voor de zender Hilversum I was de N.C.R.V. 
aan het woord en voor Hilversum II de V ARA. 

Wat bijzonder opviel, was de vlotte en voor
al de objectieve manier, waarop de N.C.R.V. 
de uitslagen bekend maakte. 

De heer Hoek eri zijn mannen vermeden ook 
maar elke schijn van subjectiviteit en gaven 
de luistwaar een objectief beeld van de uit• 
slag, waarbij sentimenten geheel achterwege· 
bleven. Een prettige uitzending, waarvoor de 
N.C.R.V. zeker een woord van lof toekomt. 

De anti~rev. lijstaanvoerder zelf, professor 
Zijlstra, constateerde, dat zich meer en meer 
een socialistisch en een sterk rooms~katholiek 
blok aftekenden, hetgeen hem reden tot he~ 
zorgdheid gaf. 

Een geluid, dat we, uit de mond van een 
ouder en heel wat ervarener staatsman";' al veel 
eerder hebben vernomen! Diens op deze zelfde 
stelling gebaseerde gedachte van de vorming 
van een ,,derde macht" naast deze beide andere 
machten werd echter hautain afgewezen. 

Thans is het te laat en zullen wij, V.V.D ... 
ers, gesterkt door de trouw van onze sedert 
1946 zo belangrijk vergrote aanhang zowel als 
door de aanwas uit de jonge kiezers, geheel 
onze eigen weg gaan. 

Aan de perspectieven, welke dit biedt, hopen 
we in een volgend artikel aandacht te besteden. 

• 



GEVAARLIJK ·UITZICHT 
Men kan op de politiek niet de normen van de ethiek toepassen 

In 1984 Is een profetisch boek versehenen met de omineuze titeh "Das Ende 
der Dlusionen". Een der Dlusies is die van het gezonde mensenverstand: ,,Ueber
sieht man die Weltgeschlchte, so._ muss man sich eingestehen, dass lhr Gang 
durch nlchts stärker beeinflusst worden ist als durch die Krisen und Agonlen 
des gesunden Menschenverstands, die Psychosen und die Apa.thien, die Vel'
züekungen und die LiUunungen ...... " 

Mogen wij dit tegensprekenT Maar er is dus geen uitzicht 'l Toekomstver
wachtingen worden bewust of onbewust op wereldbeschouwingen gebouwd. 

Wie meent, dat •s mensen lot wordt bepaald door de ontwikkeling der 
econonysche verhoudingen welaan hU zette zich aan verbetering en wa.chte 
op, het beU van zijn economisch suooes In de lntemationale staatkunden. 

Wie meent, dat zich in ane menselijke verhoudingen een evolutieproces at
f!peelt, dat b1 eeuwige vooruitgang en tijdelijke terugslagen een betere wereld 
zal baren, hU bouwe en gelove aan zijn toekomstbeeld. Er zijn er echter ook 
geweest, die, gelijk de pessimisten onder de fitisofen het tegendeel hebben geloofd. 

Wie meent, dat ons in de Openbaring 
d·~ weg van de zondige mens wordt ge
wezen, hij zaJ. in ootmoed !het lot dragen, 
dat hem eens tot de eeuwigheid zal voe
ren, die niet van deze aarde is. Er zijn 
er ook die in algemene gelatenheid het 
ondoorgrondelijk lot der mensheid dra- ' 
gen. 

Blijde verwaclhting, fanatieke hervor
mingsdrift, somlbere neerslaohtig1heid, 
reli·gieuze overgave, wijsgerige gellj·k
moedigheid - de mensheid heeft ze alle 
gekend en brengt ze in eeuwige wisse
ling eeuwig voort. 

Wij - dunkt ons-. vinden weinig 
tekenen in het spoor der mensheid, di.e 
op evolutie wijzen. Welk natuurlijk recht 
zou ook de mens hebben beter te leven 
dan zijn voorvader.' 0 zeker, doe mens 
heeft zich beter aan Zijn levensomstart
digheden leren aanpassen, hij bouwt, hij 
weeft, hij graaft vandaag beter dan gis
teren. Maar hij is de geheimzinnige 
mens gebleven, die staart naar het won
der van zijn geboorte, zijn ik en zijn dOOd. ' ~- ,•' . . . 
i; . '· r~~ ; . . · ~: . '. , : -

i ~-I Zouden wij ons beteren, waar wij 
emszelf en ons einddoel niet kennen? En 
Zij, die. in de Openbaring dit doel hebben 
gevonden, · ook zij blijven voor de inge
sèhitpen zonde in deze w-ereld machte
loos staan. 

De waarde van de 
democratie 

Evenmin als de nationale reelhtsorde 
d'E' politieke rust kan garanderen; even-, 
min kan een internationa.Ie Orde de 
vr~e waarborgen. 

Men heeft geloofd, dat men de bin
ltenlandse samenleving in de banen der, 
evolutie had geleid, toen de democratie 
haar juichende intrede deed. Men heeft 
gedacht de democratie in het parlement 
der volken van Genève en Lake Success 
ook tussenstaats tot zegen te doen zijn. 
Het was niet zo, het zal niet zo zijn. 
Ze ongeveer dacht de demoCTatie: "Der 
Vo1kswille ist gut, sein Instinkt ist ge
sund. Er will den Frieden. Er wi}l den 
Fortschritt. Er findet sich die besten 
Führer. Er entsCiheidet siCih für die bes
ten Gesetze. Lauscht immer 'der Volks
stimme, und ihr findet den rechten 
Weg". Het is niet zo. 

Nog geheel afgezien van de moeilijke 
techniek der democratie, het is niet zo. 
Juist in de democratie kan de democra. 
tisohe wil licht in zijn tegendeel om
slaan. De vol-kswil kan door woeste· 
driften worden medegesleept. Men 
spreekt dan gaarne van "eer" en zo
waar het Pact van de Volkenbond vangt 

nog aan met een verwijzing naar de 
eer! Hui:zinga zou dit begrip met recht 
onder de spelelementen in de cultuur 
ondel"brengen! 

Hoe Socrates het deed 
Reeds PolY'bios kwam in de Griekse 

wereld tot zijn kringloop de.r staatsvor. 
men. En internationaal liggen de zede
lijke normen, die aan de democratie ten 
grondslag liggen, nog zwakker veran
kerd. Immers het zedelijke oordeel ver. 
bleekt, naarmate 't belang van de gro
tere groep behartigd moet worden: 
"voor mijn gezin", "voo,r mijn gemeen
te", "voor mijn vaderland", tenslotte 
mag veel, zo niet alles. 

De psychologie spreekt dan van be· 
wustzijnvernauwing. Xenophon verhaalt 
reeds, hoe Socrates poogde de deugd tè 
omschrijven en op de grond met een 
stok ter ene zijde van een lijn de deug
den schreef, ter andere zijde de ondeug
den. Maar, zo wierp men hem tegen: lie
gen is slecht, maar tegen de vijand moet 
men toch liegen en Socrates verdeelde 
zijn deugd in hándelingen jegens vrien
den en jegens vijanden. Men kan op de 

ïtiek niet de normen van de ethiek 

Dr. B. W. KRANENBURG 

BOEKBESPREKING 
Mr. A. Stempels "Europese 
Smidse". A. W. Sijthoff's Uit
geversmaatschappij N. V., Lei
den. 

De schrijver - naar men weet ad· 
junct-hoofdredacteur van de N.R.C. -
heeft niet de publicatie dezer studie een 
nuttig werk gedaan. 

Roept de titel "Europese Smidse" mis
schien herinneringen wakker aan het-
Krupp-concern van vóór de wereldoorlo
gen, het geschrift bedoelt voorlichting te 
geven omtrent het uiterst actuele onder
we~ V~W •: de Europese samënwel1king, 

zoals die althans op êén gebled tastbare 
gestalte heeft verkregen in de Kolen
en Staalgemeenschap. Deze Yerkeert 
than11 nog in haar aanloop-periode maar 
zal in 1958 voor 45 jaar moeten worden 
voortgezet. Zij is bovendien bedoeld als 
proefstuk voor een verder .gaande Euro
pese integratie en dus voor ons allen van 
uitermate groot belang. De belangstel
ling voor dit instituut en de be'kendheid 
met zijn opzet, zijn inrichting en zijn 
werkwijze mogen helaas, in brede krin
gen nog lang niet evenredig geacht wor. 
den aan zijn verstrekkende betekenis. 

De verdienste van Mr. Stempels ge
schrift nu ligt allereerst hierin, dat het 
een uitnemend middel is om een groter 
publiek die kennis te verschaffen, die 
grotere belangstelling wekken kan. IR 
drie beeknopte hoofdstukken, onderver
deeld in overzichtelijke paragrafen, be
handelt de auteur aDereerst . het ont
staan, de inrichting en de werkwijze 
van de K.S.G., om daarna in enkele pa- . 
gina's haar plaats in' de Europese poli
tiek en haar "buitenlandse betrekkin
gen" te schetsen. 

Het tweede deel geeft de volledige tek
sten van alle authentieke stukken op de 
K.S.G. betrekking hebbende. Het biedt -
het behoeft nauwelijke gezegd te wor
den - een overvloed van studiemate
riaal voor ieder die zich nu eens werke
lij!k op de hoogte wil stellen van het
geen met de K.S.G. wordt beoogd. 

Wij bevelen de lezing van dit helder 
geschreven exposé van. harte aan! 

DeR. 

Ontvangen biidragen voor ons 
Verkiezingsfonds 

Hartelijk dank aan de 1evers! 

H. S. te R. f 5.-; P. H. S. te W. 
f 10.-; W. B. te T. f 10.-; H. R. B. te 
's-G. f 10.-; B. G. te E. ! 5.-; G. A. de 
G. te U. f 10.-; 0, J. B. te A. f 10.-( 
T. S. W. te· B. f 10.-; E. C. S. te u:• 
f 10.-; C. P. H. te B. f 10.-; A. v. Z. t4t 
B. f 5.-; P. H. S. te 's-G. j 5.-; J. Ph. 
K. te 's-G. f 5.-; N. 0. J. de P. G. te 
B. f 10.-; F. B. te 's-G. f 5.-; K. te A. 
! 6.-; R. H. de V. te W. I 100.-; L. J. 
te B. f 100.-; J. v. D. te S; f 2.50; W. P. 
te A. f 5.-; J. K. te B. f 10.-; G. M. de 
K. te G. f 5.-; J. K. te 's-G. i 10.-; W. 
G.-P. te Z. f 10.-; J. A. te V. f .10.-. 

ls dit alles een vrijbrief voor bande
~~.; .kradht en tomeloos genieten? 

Si~~ dWa.Zèn'kunrien zo spreken. Het 
f'á.lt4sèt .'van· ons Z\ill omvat immers een 
~gÜWig streven · naar zedelijk-il volma
king, dat het leven pas zin schijnt te 
geven. Ter ene zijde staat kortom de 
deugd, ter andere zijde staan de driften 
van het bozoe en in die onbegrensde 
strijd der tegendelen vergaat ons be
staan - het is alles één, zegt Heracli
tus reeds een half duizend jaar vóór 
Christus. 

KERK EN POLITIEK 

Evolutieleer aanvaardbaar? 
Hoe aantrekkelijk schijnt het de evo. 

lutieleer te aanvaarden voor de ontwik
keling der internationale staatkunde. 
Nietwaar, de ordening der mensheid 
omvat steeds grotere groepen ~n ruim
ten: familie, stam, stad, gewest, rijk, 
groter worden de eènheden, waarom 
zouden wij aan de uiteindeliJke synthese 
wanhopen? 

Is niet de eigen richting . binnen de 
staat onderdrukt, waarom ook niet- tus
_senstaats? Ja, maar men vergeet één 
zaak: binnen de staat komt de eigen 
richting nog dagelijks voor, slechts 
wordt zij gestraft. Geen staat kan 
voorts uit zichzelve het uit'l~lijven van 
de collectieve eigen richting als oproer 
er burgeroorlog garanderen. 

Er kan op grote gebieden een rechts
orde . worden gesCihapen, maar geen 
rechtsorde garandeert uiteindelijk uit 
zichzelf het ei·gen bestaan. Gezag is 
"opinion" is gezegd. Het rechtsbewust-

' zijn, dat de mensen is ingeschapen ten. 
deert wellicht op basis van een ev'enre
digheidsbeginsel naar een orde van het 
recht. Dit recht zou moeten zegevieren, 
want het bundelt de krachten op basis 
van het rechtsbewustzijn, de stormlo
pende belangen daarentegen heffen el
kander op. 

Me!J kan dit toegeven en zicih daar
mede troosten. Maar ook deZe zegetocht 
van het recht is een weg van strijd: 
dagelijks baant zich het recht een weg 
door de hindernissen van bot en naakt 
belang. Hoe moeilijk is ook met de edel
ste bedoelingen !;liet vaak het reoht te 
vinden in de . beiaard der belangen. 
Blijkt niet vaak het· ware recht pas in 
ct{' .strijd? 

Na het bekend worden van de stem
busresultaten gaven de leiders der poli
tieke partijen voor de radio een korte 
samenvatting van hun aanvankelijke in
druk. 

De heer Tilanus, uiteraard getroffen 
door de achteruitgang van anti-revolu
tionnairen en christelijk-historischen, 
meende daarin een aanwijzing te· moeten 
zien van een toenemend materialisme 
onder het kiezerscorps, dat. blijkbaar 
ook onder de !kiezers van protestants
christelijken huize voortwoekert. 

Deze uitspraak van de alom geachte 
C.H.-leidsman lijkt ons belangrijk ge
noeg om er even bij stil te staan. Wij 
stellen daal"bij voorop, dat de politiek 
zich richt op de samenleving. Deze nu 
gaat '-- als alle leven - niet buiten het 
materiële om. Met name waar de poli
tiek ook aan het economische en sociale 
leven gestalte geeft, zullen overwegin
gen van materiële aard dus mede een rol 
spelen bij het bepalen, ook van de indi
viduele kiezersbeslissingen. 

Daarmede is echter nog niet gezegd, 
dat hier van een materialistische gezind
heid gesproken mag worden, want daar
mede· bedoelt men toch iets wezenlijk 
anders. En zeker wij, llberalen, die een 
principiële politiek voorstaan, zouden 
het met de heer Tilanus betreuren, wan
neer zich, onder .welke groep van kiezers 
ook, een toenemend materialisme .open
baarde. 

Voor ons is het nu echter een vraag,. 
of daarvan inderdaad gesproken mag 
worden, nu A.R. en C.H. zich een bedui
dend aantal stemmen zagen ontgaan. 

. Duidelijker gezegd: wij betwijfelen dit 
in hoge mate. Wij menen veeleer, dat 
ook onder de traditionele aanhang ·dezer 
partijen de laatste jaren zich een toene
mende behoefte aan principiële bezin
ning doet gevoelen. 

Tot voor kort was het zo: wie "van 
huis uit" hervormd was, werd zonder 
meer geacht, christelijk-historisch te 
moeten stemmen. De C.H.U. zelve deed 
herhaaldelijk in deze geest een beroep 
op de "Hervormde kiezers". Voor wie 
"van huis uit" gereformeerd was, gold 
iets dergelijks ten aanzien van de A.R. 
partij, Wat deze laatste groep betreft 
heeft dit zijn onvermijdelijke consekwen-

tie gevonden in de kerkelijke afschei
ding der art. 31-groep, ~ie zich ook poli
tiek zelfstandig organiseerde. De Staat
kundig-Gereformeerde Partij had trou
wens reeds in 1918 de traditionele bin
ding van Hervormden en Gereformeer
den aan respectievelijke de C.H.U. en de 
A.R. Partij, voor een aanzienlijke groep 
kiezers verbroken. 

Van deze ,,doorbraken" mag zeker niet 
gezegd worden, dat zij op opportunisti
sche, laat staan materialistische gronden 
geschiedden. Integendeel: het waren 
principiële, wilt ge, ideële overwegingen, 
die daartoe leidden. 

Zou dit anders zijn, nu klaa!'blijkelijk 
talrijke Hervormden en Gereformeerden 
uit de C.H.U. en de A.R.P. "deserteer
den" naar andere partijen? 

Het •komt ons voor, dat zich in kerke
lijke kringen voldoende symptomen voor

. doen om dit in ernstige mate te betwij
felen. 

Wij doelen hierbij niet in de eerste 
plaats op de "doorbraak" naar socialis
tische zijde in de leiding gevende krin
gen van de Hervormde Kerk. 

Veel belangrijker achten wij dit: m 
kerkelijke kringen doet zich zeer merk
baar de laatste jaren behoefte gevoelen 
aan objectieve politieke voorlichting, wat 
zeggen wil, dat het voor grote groepen 
overtuigde ker<kleden niet meer zo van
zelfsprekend geacht wordt als voorheen, 
dat het lidmaatschap van een bepaalde 
kerk noodwendig leidt tot één exclusieve 
politieke groepering, 

Reeds vier jaar geleden bijv. werd 
schrijver dezes door de Hervormde 
Jeugdraad te Amsterdam uitgenodigd, de 
beginselen der V.V.D. uiteen te zetten in 
een bijeenkomst, waar ook een socialis
tische en een C.-H. spreker de beginse-, 
len hunner partijen zouden toelichten. 

Een zelfde behoefte aan alzijdige voor
lichting deed zich dit jaar blijlibaar in 
bredere Hervormde kringen gevoelen. 
Vanwege de Kerkeraad der Hervormde 
Gemeente van Amsterdam is daar een 
.week voor de verkiezingen een samen
komst belegd, waarin alweer _aanhangers 
van alle daarvoor in aanmer<king ko
mende politieke groeperingen een ult
e·enzetting gaven. van de programma's 
hunner partijen. Voor de V.V.D. deed dit 

de secretaris onzer Amsterdamse. afde-· 
ling, Mr. P. Nagtegaal, als enige "leek" 
onder de daar optredende predikantenl• 

Voor de verkiezingen van dit jaar· 
(1956) opende het Weekblad de Her•' 
vormde Kerk zijn kolommen voor pleit
bezorgers van liefst vier politieke pa1·
tijen, de C.H.U., de A.R.P., de P.v.d.A., 
en de V.V.D. Voor de C.H.U. en A.RP .. 
kregen drie verschillende schrijvers ge.· 
legenheld in een drietal artikelen (waar~: 
van elk een voor zijn rekening nam) te; 
schrijven over de opvattingen hunner: · 
partijen over "Staat en Maatschappij",; 
over de "Economische en Sociale" en' 
over de Çulturele vraagstukken. De·, 
P.v.d.A. had het schrijven dezer arti•ke-. 
len aan één hand toevertrouwd, nt aan/ 
die van de heer C. Kleiwegt, de V.V.D.~ 
aan die van schrijver dezes. ! 

Ook in Lutherse kringen bleek be-> 
hoefte aan objectieve voorlichting te be-~ 
staan. De redactie van "Sola Fide", het: 
maandblad van de Ned. Lutherse Jeugd-. 
bond, vroeg ons om een arti>kel over de · 
V. V.D., en richtte ook tot aanhangers· 
van de P.v.d.A., de C.H.U. en de A.R.P.: 
een dergelijk verzoek. 

Tenslotte verzocht de redactie van het 
Weekblad van de Ned. Prot. Bond, prof. 
Banning en schrijver dezes, in een arti .• · 
kel van een pagina uiteen .. te zetten, · 
waarom wij als vrijzinnige protestanten · 
stemden respectievelijk op de P.v.d.A. en, 
de V.V.D. Opmerkelijk was hierbij, dat• 
prof. Banning zijn politieke keuze vrij- · 
wel geheel losmaa<kte van zijn vrijzinnig 
protestant zijn. 

Dat drie kerkelijke organen, schrij
vers van zo uiteenlopende politieke over
tuiging gelegenheid gaven, de inzichten · 
hunner partijen uiteen te zetten, bewijst 
intussen, dat in -de verschillende kerke
lijke groeperingen behoefte aan objec-ll 
tieve en principiële voorlichting op poli
tiek terrein bestaat. 

Het bewijst tevens, dat verliezen als 
-de C.H.U. en de A.R.P. bij deze verkie

zingen leden, niet mogen worden toege, 
schreven aan veldwinnend materialisme, 
gelijk de heer Tilanus meende te moeten 
doen. 

Het wijst veeleer op principiële, ideële 
bezinning. .En dat kunnen wij slechts 
toejuichen. De R. 



Wat de verkiezingen 1956 ons hebben· geleerd 
Vijf belangrijke conclusies, die tot nadenken stemmen 

(Ingezonden) 
De verkiezingsresulta.ten in 1956 ·zullen door de meeste V. V.D.-ers wel met 

gemengde gevoelens zijn begroet. In vele plaatsen werden goede successen 
door de V.V.D. bereikt, in andere streken vielen de resultaten echter bepaald 
tegen en wa.s veelal van een niet onbelàngrtjke teruggang sprake. · 

Opvallend Js de vrijwel ALGEMENE VOORUITGANG in de GROTE STE:{>EN 
en de FORENSENSTREKEN. Als voorbeelden noem ik Amsterdam, Den Haag, 
Utrecht, Haarlem, Groningen en Leiden. 1 

In Utrecht, Haarlem en Groningen verkreeg de V.V.D. zelfs voor het eerst 
meer dan 10.000 stemmen, hetgeen als een mijlpaal beschouwd kan worden. 

Rotterdam viel wel iets terug, maa:r ging toch weer vooruit ten opzichte van 
1~53 en 1954. 

Een uitzondering vormt in deze rij 
slechts Enschedé, waarover nader. De 
grote steden in het Zuiden en Nijmegen 
laat ik buiten deze beschouwing, omdat 
de verhoudingen aldaar zo veel anders 
liggén. De resultaten in het Zuiden, voor
al in Brabant, geven overigens zeker re
den tot tevredenheid. 

Ik noemde hierboven reeds de foren
senstreken en wijs daarbij onder meer op 
Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Bloemen
daal. Heemstede, Zandvoort, Nieuwer 
Amstel, Hilversum, Bussum, Naarden, 
Laren, Huizen, de Bildt, Zeist, Baarn en 
Amersfoort. In deze plaatsen boekte de 
V.V.D. een duidelijke vooruitgang. 

Vooralsnog wijt ik dit resultaat aan te 
weinig bekendheid met de V.V.D., waar
onder het vele goede werk van onze Ka
merfracties. , 

Ook het gebrek aan zendtijd in de ra
dio is hier een factor. 

Ons blad "Vrijheid en Democratie" 
wordt meestal alleen door partijleden ge
lezen. De goede liberale bladen als Han
delsblad en Nieuwe Rotterd. Courant 

·worden stellig in de grote steden en de 
forensenstreken met hun grote stads-be
volking het meest gelezen, zodat de voor
lichting aldaar beter geweest kan zijn. 

Een groot deel van onze bevolking wijt 
de hoogconjunctuur en de ouderdoms
voorziening aan het socialisme en zal 

daardoor wellicht bewogen zijn hun stem 
niet aan de V.V.D .. maar aan de Partij 
van de Arbeid te geven. 

Ook de propaganda tegen de katholie
ken is hier stellig van invloed geweest. 
Tot gemelde conclusie moet ik wel ko
men, want aan wie zouden wij in vele 
streken stemmen verloren moeten hebben 
dan aan de P.v.d.A., nu de A.R. en de 
C.H.U. op die plaatsen ook aan de verlie
zende hand zijn geweest. 

Het oog op de toekomst 
gericht 

Ik geloof, dat de V.V.D. goed doet zich 
dit alles te realiseren en de maatregelen 
te overwegen om in gemelde plaatsen in 
het vervolg betere resultaten te bereiken. 

Een middel zal stellig zijn een ver
hoogde propaganda, goede voorlichting, 
niet alleen vóór de verkiezingen, maar 
zo spoedig mogelijk. ' 

Misschien zijn onze eerste candidaten 
meer aanvaardbare figuren geweest voor 
de kiezers in de grote steden. 

Ik geloof, dat het goed is dit alles tijdig 
onder de ogen te zien, zodat wij de vol
gende maal nog beter gewapend ten strij
de kunnen gaan. J. G. · Bettink De minder goede resultaten kwamen 

voor in de middelgrote steden ,Dordrecht, 
Delft, pouda, Leeuwarden, Zwolle, De
venter, Apeldoorn, Alkmaar, Den Hel
der), in de kleinere steden en op het 
platteland. 

Dit alles is beslist geen toeval en er 
moet dus een oorzaak zijn. Er zijn wel 
gunstige· uitzonderingen, maar over het 
algemeen zijn de kieskringen met meer 
landelijke bevolking, zoals Leeuwarden, 
Zwolle, Arnhem, Nijmegen (o.a. de Be
tuwe), den Helder (vrijwel het gehele ge
bied ten Noorden van het Noordzeeka
naaD, Dordrecht. voor de V.V.D. niet zo 
gunstig geweest. 

NADERE ANALYSE VAN 
\' •: R K·t•=z IN (;SU 1'1~~ LA(; 
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·Ook Twente o.a. Enschedé, Hengelo en 
Almelo) ging achteruit. De resultáten zijn 
dus: 
a. V ooruitgang in de grote steden 
b. Vooruitgang in de forensenplaatsen, 

dus streken met veel grote stads-be
volking 

e. Achteruitgang in de middelgrote en 
kleine steden. 

cl. Achteruitgang op het platteland
e. Achteruitgang in Twente 

Wat zijn de oorzaken 1 
Wat is nu de oorzaak, dat de· middel

grote steden, de kleine steden, het plat
teland en Twente een dalende tendens 
vertoonden? · 

Het antwoord is wellicht niet zo ge
makkelijk. Een toeval is het in ieder ge
val niet en het kan· ook niet aan plaatse
lijke omstandigheden worden toegeschre
ven. 

Gelijk ik in het vorige nummer van 
Vrijheid en Democratie reeds had aange
kondigd, lijkt het mij goed nog eens na
der op de uitslag van de Tweede Kamer
verkiezing op 13 juni j.l. in te gaan. 

Naast het over het geheel genomen al
gemene lichtpunt, dat wij met onze partij 
thans meer dan een half millioen stem
men hebben mogen verkrijgen en dat wij 
wat zeteltal betreft, gezien de vrij sterke 
verschuivingen, gelijk konden blijven, zijn 
er toch ook bepaalde onderdelen van de 
uitslag, welke eveneens bezien moeten 
worden, al zijn zij dan niet zo gunstig. 

Wij vinden het uit een bepaalde over
weging nuttig om onze beschouwingen 
eens te beginnen- met de kieskrlng,Maas- , 
tricht, welke geheel Limburg omvat. En 
'wel om 'het tèlt; dat door (i~è:~partij bij 
d_eze verkiezing. in . Limburg~ geii!n o~n- · 
bare vergadering is gehouden, ·noch · ~~ 
paalde verkiezingsacties zijn gehouden. 
Uit de stembusuitslagen blijkt, dat wij in 
percentage een fractie terugtiepen van 
0.9 tot 0.8%. In de stad Maastricht steeg 
ons stemmental van 711 bij de Tweede 
Kamerverkiezing in 1952 tot 778, in Venlo 
van 229 tot 305, in Sittard van 86 tot 185 
;,., in Ro~rmond van 236 tot 243. In, de 

Op deze lijst stemden ruim een 
half miljoen Nederlanders 

8 
8 
§ 

Een onbescheiden foto van een onbescheiden fotograaf in een ~ 
stemhokje ergens in Nei:Ierland. Ruim een half miljoen landgenoten 
voerden het rode potlood in de zelfde richting en deden de V.V.D. 

ongeschokt uit de felle verkiezingsstrijd komen. 

~~~~~~~ 

minder grote gemeenten zakte over het 
algemeen ons stemmental, waaruit dus 
blijkt (eé"n verschijnsel, dat ook in ande
re provincies naar mijn inzicht te consta
teren valt) dat het gemakkelijker is om 
aanhangers voor onze gedachten te ver
krijgen in grotere centra dan· in ver
spreide kleinere kring. 

Overstappende naar een anpere kies
kring, n.l. de kieskring Leiden, zien wij 
een belangrijke stemmentoeneming in de 
stad Leiden ri.J. van 4295 tot 5075. Leid
sendam sluit zich daar goed bij aan door 
een stijging van 549 tot 688, evenals 
Oeg~Jtgeest door een stijging van 985 tot 
1326. Voorschoten maakte eveneens een 
moqie sprong val). .498 op 715 en. ook Was
senaar was in deze kieskring zeer goèd 
met éen. stijging,.vau;2910-op 8S81c 

Than'! .:vf~len. ~,bd · onz~ ~alyse. ~~t 
nog· een ander punt· aansnijdl,ll vart.:alP
mene aard. Bezien . wij de--+erschtllen& 
provincies van ons land, dan zijn voor 
onze partij ·gunstig de provincies Zuid
Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gronin
gen, Drente en Zeeland, die allen in per
centage vooruitgingen en Noord-Brabant, 
dat gelijk bleef, terwijl Friesland, Gelder
land, Overijsel en Limburg een achter
uitgang vertonen. Het hoogste percenta
ge in stemmen (niet het grootste aantal 
stemmen) behaalden wij in Drente, waar 
wij van de uitgebrachte stemmen een 
percentage van 15,2% wisten te verwer
ven. De teruggang voor onze partij was 
het ernstigst in de provincie Overijse!, 
waar wij bijna een vol percent achteruit
gingen n.l. van 8.5 op 7.6%. 
• Wel stegen wij in de Noord-Oost Pol
der belangrijk n.l. van 362 tot 781, maar 
daarbij moet men rekening houden met 
de belangrijke toeneming van het aantal 
inwoners in dit gebied, waardoor het to
taal aantal uitgebrachte stemmen steeg 
van 7085 tot 10.222. 

In de kieskring Leeuwarden gingen wij 
achteruit in de steden Bolsward, Heeren
veen, Leeuwarden, Sneek, Wastellingwerf 
en Wymbritseradeel, terwijl wij vooruit
gingen in Opsterland. Ook een zaak, bij 
nadere uitwerking eens goed te bezien. 
' In 'de kieskring Arnhem gingen wij 
achteruit in de gemeenten Barneveld, Er
melo, Lochem, Voorst en Zutphen, terwijl 
er b.v. een behoorlijke vooruitgang was 
in de gemeente Arnhem, n.l. van 5827 op 
6497. In de kieskring Nijmegen was een 
teruggang in de gemeenten Tiel, Win
t.:>rswijk en ZaltbommeL 

Tenslotte willen wij voor dit keer in 
ori.ce analyse nog aandacht schenken aan 
de kieskring Middelburg, welke geduren
de de laatste jaren een zorgenkind voor 
onze partij was en waar het gelukte ons 
percentage iets te verbeteren en wel'van 
8.0 tot 8.1. De propaganda is in deze pro
vincie met de verschillende eilanden niet 
zo'n eenvoudige zaak en daarom is dit re
sultaat stellig een, reden tot verheugenis, 
al blijft er hier nog veel werk aan de 
winkeL Wel gingen wij hier nog achter
uit in stemmental in. St. Philipsland, St. 
Annaland, Renesse en Terneuzen, maar 
in andere gemeenten was een verbetering 
waar te nemen en zo kwam b.v. Vlissin
gen met een stijging van 972 op 1278 zeer 
behoorlijk uit de bus. 

De conclusies van de verschillende uit
slagen, waarop wij ook nog verder hopen 
terug. te komen, kunnen niet ineens wor-
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Copio voor doso rubr•e& M sondon·noora 
MojuHr. Joh. H. Springer, Alexondor
ltnot 16, Hoorlo111. 

Nieuws en (Jeen nieuws 
uit vrouwen9roepen 

Baarn liet het er eehter niet bij zitten 

H et nieuws. goed nieuws, is de 
oprichting van een nieuwe 

vrouwengroep, ri.l. te Baarn, dank zij 
het initiatief en het doorzettingsver-· 
mogen van het gemeenteraadslid 
mej. Van der Schalk. / 

Het bestuur bestaat uit de damefl 
Van der Schalk, Van Dorp en Foc
kens en er zijn al twee middagen 
geweest, waarop resp. mevr. Wibaut 
-van Gastel en mevrouw Veder
Smit spraken. 

W'ij wensen ~ nieuwe vrouwen
groep veel succes. 

Merkwaardigerwijs hebben de an
dere vrouwengroepen de laatste tijd 
weinig . van .zich laten horen. Inge
sluimerd? Ondenkbaar in het roezige 
verkiezin.gsseizoen! Misschien hadden 
zij het juist zo druk, dat zij aan 
schrijven niet toekwamen. Of schrij
ven zij maar niei, omdiat .,het toch 
niet geplaatst wordt"? Inderdaad 
moet plaatsing in onze rubriek soml!l 
wel eens woroen uitgesteld\, maar er 
wordt steeds wel aandacht aan ge
geven. 

Wij weten graag wat er omgaat. 
Nu wordt straks weer het jaarver

slag opgesteld, dat van zomer tot 
zomer loopt. Wat moeten wij daar nu 
over de vrouwengroep in zetten? 

Ondergetekende ontvangt er gr"i . 
wat gegevens voor. uiterlijk 20 julli. 

J·; H;•S. 

~-----------------~ 
den getrokken. Daarvoor zijn ook nadere· 
besprekingen met de besturen van een:. 
trales en afdelingen nodig. Aan de ver
dere· o:pbouw en uitbreiding van oné i>@.r
tij-aPIJaraé.t, lllft'cb{'~b .tdr .oj)•'if'e:Îlel~ 
~ ve~~J; geY'e~-~r.~.;~s 
~p,...., .... ~ ..,~ .. f . . f c., -~" r s_·-~••ct';:.··a•-K·~·.·.·.'·:···~ '"'·' ··. ···. 

W\J" W~SèD tè..· g~,::·•tu.;t,._J?,tf,,di~ : . .. ~ 
vast, n.l. te zijn een Jevenskrachtigè par
tij. · D. W. Dettmeijer. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

Secretarissen van de 
Onder-Centrales en afdeJin(Jell. 

van de Centrale Haarlem·· 
v• cle'Y.Y.D. 

verfjaderen op 28 iuni a~s. 
Teneinde zo spoedig mogelijk een 

rapport aan het Hoofdbestuur te kun
nen uitbrengen inzake de thans achter 
ons liggende Tweede Kamer-verkie
zingen, komen de secretarissen van 
de Onder-Centrales en afdelingen van 
de Centrale Haarlem van de V.V.D. 
bijeen op donderdag 28 juni a.s., in 
een van de zalen van Krasnapolsky 
te Amsterdam, des avonds, om 8 uur. 

• 
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Amsterdam nog m-eer naar links 
1egen wassende 

Rechter 

vloed rode 
vleut{el 

hield de JI.JI.D. uitstekend stand -
communisten overgegaarl up 

linker vleugel socialisten 

De voorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Pemocratie, prof. mr. 
P. J. Oud was, blijkens zijn verklaringen aan de _dagbladpers, niet 

ontevreden over het resultaat der verkiezingen. De voorzitter van de 
K.V.P,. prof. Romme, heeft in zijn (Volks)krant geschreven, dat hij 
dit niet kon begrijpen, want een oppositiepartij had toch, wilde ze tevre~ 
den zijn, groter aanhang moeten gaan verwerven. Maar de heer Romme 
weet natuurlijk wel - al houdt hij die wetenschap op de achtergrond -
dat dit alleen het geval zou kunnen zijn, indien men nog een oppositie 
kon vormen in de oud~parlementaire zin van het woord, toen een op~ 
positie dus antipode van de regering en dientengevolge spectaculair was. 

zoals men dat in Engeland nog ziet. De V.V.D. is een oppositiepartij 
in deze zin en bij die gelegenheden, dat zij niet wenst mee tè doen aan 
compromissen. Zij wenst de z~ken elk dp hun eigen waarde te beoor~ 
delen en niet in het ene maar toe te geven om het andere toegespeeld 
te krijgen. Vandaar - zoals mr. Oud het voortdurend duidelijk heeft 
doen uitkomen - dat de V.V.D. in het parlement in sommige gevallen 
de -regering steun bood, zelfs een enkele keer waar de P.v.d.A. haar 
geestverwante ministers in da steek liet, en zich in andere gevallen tegen 
de regering kantte. 

De oppositie tekent zich dus niet als 
een oppositie à tors et à travers af. 
\Vanneer men dit bedenkt - wat voor 
een politicus als de heer Romroe ook 
niet zo moeilijk zal zijn - en men be
ziet de standvastigheid in de aanhang 
van de V.V.D., bovendien neg mede on
d'er het verband van de "aa.ntrekKelijk
~11'.'• welke de P.v.d.A. blijkbaar op 
fele A.R. en C.H.U.-kiezers heeft uit
geoefend, dan is er alle aanleiding voor 
de V.V.D. om met het resultaat van 
deze toch nog verrassende verkiezing~ 
uitslag tevreden te zijn. 

oriëntatie van de nieuwe aanwas van 
het kiezerskorps -heeft de P.v.d.A. in 
de hoofdatact haar bijna vier procent 
winst ook nog uit andere kringen dan 
communisten moeten betrekken. Wie de 
terugvaC.ziet ook in de hoofdstad van 
de confessionele partijen, kan niet an
-ders concluderen dan dat ook in die 
kringen een zwevende massa, bekoord 
door bijvoorbeeld de door de P.v.d.A.
krant Het Vrije Volk op naam van de 
heer Suurhoff gemonopoliseerde ouder
domsvoorziening, naar de socialistische 
kant is uitgeweken. Maar de V.V.D. is 
nog niet .,doorgebroken". 

Een globale opzet van een gemeente
raad, die op grond van deze verkiezings
uitslag voor Amsterdam zou moeten 
worden samengesteld, 1eert zien, dat de 
P.v.d.A. dan in de omstandigheid zou 
verkeren dat een restzetel, waarover zij 
beschikt, eerst geheel door een reëel 
stemmental zou· moeten worden gedekt, 
zodat haar zetelwinst in feite welllcht 
slechts één zou bedragen; de commu
nisten zouden, met kans op een rest
zetel, er mogelijk dan slechts één ver-. 
spelen - die regelrecht van de rechter
vleugel van de C.P.N. naar de -linker
vleugel van de P.v.d.A. in de raad wordt 
verschoven - en als de C.H.-A.R. frac
tie een zetel zou verliezen, zou die aan 
de V.V.D. worden toegewezen, wat niet 
zo verwonderlijk is wanneer men be
denkt dat de V.V.D. bij de vorige raads
verkiezigen een luttel aantal stemmen 
te kort kwam voor een zesde zetel. Bij 
d(· percentage-verhoudingen zou de 
V.V.D. haar deveine dan eens zien ver
keren in het beetje geluk, dat net nog 
nodig was om het half dozijn zetels vol 
te krijgen. 

Het zijn natuurlijk allemaai supposi
ties, weliswaar gegrond op de uitslag, 
maar men zou verkeerd doen zich er te 
ver in te begeven; hoewel het politiek 
interessant zou zijn te gaan overwegen, 
welke verhoudingen er, ten opzichte 
van de hier altijd "politieke" samenstel
lir.g van het college zou gaan ontstaan, 
indien de A.R.-C.H. fractie inderdaad 
kleiner zou worden dan die van de VVD. 

* * * 
Het positief duidelijke in deze uit-

slag, dat houvast biedt, is, dat 
socialisten en communisten in Amster
dam in 1954 tezamen 57,67 procent van 
het aantal uitgebrachte stemmen ver-

wierven en dat dit percentage voor 
beide groepen tezamen thans is geste
gen tot 59,07. Amsterdam is dUs weder
om een fractie roder geworden. 

Wij weten wel dat de socialisten het 
ons hevig kwalijk nemen wanneer wij 
deze optelsom maken, maar in "de 
geest van deze optelsom" hebben de 
socialisten zich toch een meerderheid in 
het college van B. en W. verworven en 
hoewel hun bladen er het zwijgen toe 
hebben gedaan, is het toch heel duide
lijk dat het verlies aan communistische 
stemmen zonder meer winst werd voor 
de socialisten; hun vleugels raken el
kaar nu eenmaal en soms vallen Ze sa.
men. Vandaar dat een der bladen zich 
afvroeg, lettende op deze overloop van 
communisten naar socialisten, of het nu 
ir. de P.v.d.A. niet tijd werd voor een 
vierde werkgroep, een sociaal-democra
tische à la Sam de Wolff. Inderdaad, 
deze vleugelwinst brengt de P.v.d.A. 
op een voldoend-e brede doorbraakbasis 
om er een vierde werkgroep op te kun-
nen zetten ..... . 

• • • 

nat in dit roder geworden Amster-
dam de V.V.D. onderkend is door 

grote groepen kiezers als een zeer nut
tige en voor het behoud van de werke
lijk democratische zin onmisbare "oppo-· 
sitiepartij" (in de zin van mr. Oud) in 
de raad stemt tot zeer grote voldoening. 
Zo nodig moge in die uitslag een aan
sporing gelegen zijn voor onze V. V.D.
vertegenwoordigers in de raad om tegen 
alle aanvallen in van de socialisten en 
hun partijpers met energie voort te 
gaan bij hun ijveren om tegen de stroom 
in van partij-politiek. machtsstreven 
voor de algemene belangen van - dit 
goede Amsterdam te blijven opko~en. 

~ Hoewel. e_r ~t'ijurÎijlç v~rschil ~ in 
!; de o~t:rWégingen bij het _uitbren
Jen van zijn stem op de samenstelling 
van de Tweede Kamer en die voor een 
gemeenteraad, mag men deze uitslag 
tooh wel algemeen geldend achten voor 
de stedelijke verhoudingen in de hoofd
stad. Daar tekent •1et verschil tussen 
Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen 
zich ook nauwelijks af want daar ko
men "stedelijke" voorkeuren, zoals die 
in kleinere , plaatsen gelukkig nog gel
den, nooit tot uitdrukking. Amsterdam 
ligt wat zijn gemeenteraadsverkiezingen 
betreft volkomen in het nationale poli
tieke veld. 

Onverveerde voorlichting 

Voor Amsterdam geldt dan, dat de 
P.v d.A. daar 40,18 procent van het 

stemmen heeft verworven tegen 
36, ... :. 1n 1954. Een stevige vooruitgang, 
voornamelijk geboekt •ten koste van de 
communisten, die van 21.38 in 1954 
naar 18.89 thans, ofwel met 2.29 procent 
daalden. Daar het percentage V.V.D.
kiezers in de h_pofdstad practisch gelijk 
bleef - hetgeen pleit voor de liberale 
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Het Parool houdt zich van de domme 
Û p de avond van de verkiezingen is 

er een samenkomst geweest van 
V.V.D.-geestverwanten in het Minerva
paviljoen. Daar heeft dr. J; G. van Zoe
len het woord gevoerd en er daarbij aan 
herinnerd, dat net onafhankelijke socia
listische dagblad Het Parool de moge-
lijkheden, om in dit blad advertenties 
voor politieke propaganda te plaatsen, 
aanzienlijk had gelimiteerd. Lees die 
krant niet, zo parafraseerde dr. van Zoe
len de slagzin van genoemd dagblad. 
dat, zoals uit de toelichting van zijn 
"standpunt" is gebleken, die limitering 
van advertenties had toegepast om niet 
degenen, die over welgevulde verkie
zingskassen beschikten, in het voordeel 
te brengen boven anderen. Waarbij het 
dan duidelijk was, dat het blad de V.V.D 
voor een miljoenairsgroepering aanzag, 
doch zowel de verkiezingspropaganda 
van de P.v.d.A. met helicopters e.d., 
welke propaganda ongetwijfeld wel een 
miljoen zal hebben gekost, als de zojuist 
gepubliceerde cijfers over het miljoenen
bezit van de vakbonden, maken wel dui
delijk wäär die rijkdommen, die een 
voorsprong bieden in de verkiezings
strijd, moeten worden gezocht! 

Wij kunnen best tegen een grapje: op 
onze naam, heeft Het' Parool naar aan
leiding van dit betoog van dr. van Zoe
len ges~hreven, maar toch niet zo best., 
of er kwam naar aanleiding van dit zgn. 
loyaal geïncasseerde grapje een zure 
nevenopmerking uit de bus. Dr. v. Zoe
len had zich ook beklaagd in dit (adver
tentie)verband over de weinige publika
tiemogelijkheden, welke de V. V.D. heeft. 

Maar - schreef Het Parool - toen dr. 
van Zoelen dit zei, had hij waarschijn
lijk nog niet de N.R.C. gelezen, waarin 

-"als gebruikelijk het hoofdartikel uit
liep in een vetgedrukte aanbeveling aan 
l;taar lezers qm op lijst 5 te stemmen". 

Waarom de N.R.C. er nu door Het 
Parool bij werd gesleept en op zichzelf 
ook nog een prilk moest krijgen, is nie
mand duidelijk. Maar het is wel leer
zaam! Want hier spreekt de waard uit, 
hoe hij zijn gasten vertrouwt. De van 
de V.V.D. volkomen onafhankelijke 
N.R.C. werd hier tot V.V.D.-partij~)lad 

gesuggereerd - dat was dan ioch vol
doende publikatiemogelijkheié, niet
waar? - en deze suggestie is zondf:r 
meer getuigend voor het wezen van het 
zgn. onafhankelijk socialistische Parool 
zllf. Want men voelt zich daar kenne
lijk, en het is gedurende deze gehele 
verkiezingsactie duidelijk gebleken, een 
partij-politieke krant. De onafhankelijk
heid, de vrije onverveerdheid is er alleen 
maar om wille van de economische po
sitie van het blad, terwille van het ver
werven van~ een eigen terrein naast of 
ten koste van het officiële P.v.d.A.-par
tijblad. Het heeft daarmee, blijkens deze 
opmerking, ook volledig gemeen, dat het 
bij voorkeur andere de heimelijke be
doelingen aanwrijft, waardoar het zelf 
wordt gekenmerkt. 

* • • 
Het Parool is toch niet onwetend 

om de woorden van dr. van Zoe
len niet te kunnen begrijpen. Wanneer 

de V.V.D. over geringe publiciteitsmoge
lijkheden spreekt, dan is het duidelijk 
dat zij zich vergelijkt met de socialist~n. 
die hun partij-bladen hebben, al dan niet 
officieel of onafhankelijk, welke bladen 
dagelijks bij hun lezers al datgene infil
treren, wat er geïnfiltreerd moet worden 
of hun lezers datgene onthouden, wat 
tot een objectieve kennisneming van de 
feiten en een daaruit voortvloeiende me
ning noodzakelijk is. Dan bedoelt dr. van· 
Zoelen o.a. ook dat de V.V.D. nu en dan 
een kwartier zendtijd krijgt, doch d_at de 
socialisten van dag tot dag door de 
aether socialistische propaganda kunnen 
voeren, waarvoor het Nederlandse volk 
in zijn geheel dan een 
moet neertellen. 

luisterbijdrage 

Nogmaals, Het Parool' kàn niet zo c.n
wetend zijn of het moet hebben begre
pen wat dr. van Zoelen bedoelde. Het 
onafhankelijk socialistische blad heeft 
immers zelf, naar het heette afkerig van 
de ra,dioverdeeldheid, gepleit voor één 
nationale omroep! Wat is zo'n pleit dan 
toch waard wanneer men te anderer ge
legenheid weer wenst te vergeten dat 
het tegenwoordige radiobestel bepaalde 
politieke partijen een recht geeft, dat 
men anderen onthoudt? 

Het blad heeft Zich bij de verkiezingen 
en nu ook bij de sneer op dr. van Zoelen 
wel in zijn onafhankelijke socialistische 
kaart laten kijken, zonder dat iemand 
moeite hoefde te doen er ongemerkt 
in te gluren - omdat die kaarten eigen
lijk zo ongeveer open de tafel werden 
gegooid! Waarvan, voor nu en de toe
komst, acte! 
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WfEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

NIEUWE KANSEN VOOR EEN VOORUITSTREV·ENDE 
{. ... USERALE POLITIEK 

* * uit het drama van de Anti-revolutio-
* naire Partij, dat zich voltrok ondanks 

de reorganisatie en de "verjonging" en on
danks de met élan en vitaliteit gevoerde ver
kiezingsactie, meenden we in ons vorige arti
kel een les te mogen trekken, die we echter te
vens, gezien o.a. de ervaring der voor-oorlogse 
liberalen, reeds een oude waarheid noemden. 

De waarheid namelijk, dat geen actie en 
geen propaganda de lijn kunnen ombuigen, 
wanneer het "klimaat" voor een bepaalde ge
dachte niet gunstig is. 

Inmiddels hebben we deze visie nu beves
tigd gevonden in een artikel van een der pro
pagandaleiders bij de socialistische verkie
zingsáctie, de heer M. Sluyzer, in het Parool 
van 22 juni. 

Zuiver persoonlijk gezien zou het voor de 
schrijver aantrekkelijk moeten zijn, de vooruit
gang van de Partij vah de Arbeid vooral toe 
te schrijven. aan de gevoerde actie. 

Hij doet dat niet. "Toen in 1952" - zo 
schrijft hij·- "de Partij van de Arbeid een fik
se overwinning boekte, schreven tegenstanders 
dier haà.r zege toe aan een portret van 

ciële offers aan hebben medegewerkt, dat te 
voorkomen, mogen de voldoening smaken te 
weten, voor welk een psychologisçhe inzinking 
zij de partij aldus hebben bewaard. 

Maar we blijven bij onze stelling, dat het 
"politieke klimaat" de doorslaggevende factor 
vormt. 

* * * 

Dat klimaat is, naar onze stellige overtui
ging, voor de confessionele partijen in 

het na-oorlogse Nederland ongunstig. 
Het krampachtig vasthouden aan verouder

de tegenstellingen mag de onvermijdelijke ont
wikkeling wel kunnen vertragen, tegenhouden 
kan het deze niet. 

Het opdelen van gans het maatschappelijk 
leven in een aantal zuilen wordt dóor steeds 
meerderen als een tegennatuurlijke orde ge-
voeld. · 

Talrijke jongerel'). van. orthodox-christelijke 
huize, eenmaal opgenomen in de moderne 

DE KABINETSFORMATIE 

tants-christelijke en rooms-katholieke werkge
meenschappen in feite doen. 

'H ie r moet, op den duur, onze kracht lig· · 
gen. 

Wij trachten de doorbraak niet te forceren, 
waarbij de drang om ter wille van het politiek 
gewin in de breedte te groeien, doet transige
ren met het beginsel van de geestelijke vrij-
heid. · 

Natuurlijk stellen we ons niet voor, dat de 
trouwe kern· van anti-revolutionairen en chris
telijk-historischen kamp zal geven. 

Bij de confessionele partijen is het, meer nog 
dan bij de anderen, echter zo, dat bij de ver
kiezingen een groot aantal kiezers lang aan 
een bepaalde keuze bij traditie blijft vasthou
den. 

* * * 

Van hen is, naar onze overtuiging (maar 
meer in de ste<;len en de andere bevol

kingsdichte centra dan op het platteland) een 
belangrijk deel reeds los van de oude gedach
tenwereld. Hun omgang in het maatschappe
lijk en economisch leven met anderen werkt 
hun mentaliteitsverandering in de hand. Drees... · . . _de meeste 

venstei\1'. .· c~~;~~:~~-~-i" 
,.".. 

9 

ti·. 1 ·······~--···~. -* · ter Váa ck" 'I'W~radhi del' V.V.D. 
c .... ,J,U( de*. ~berali8eerd.e" groep .ontvangt • 
.. de V.V.l>;' ~lféel·van haal" bijna zonder~· 

derbreking ~gende , ldeze~ang in de 
grote en middelgrote steden en forensenge
meènten, w~bij ook de indi~ invloed -
juist daar - van d.e grote liberale pers op de 
geleidelijke mentaliteitsverandering niet mag . 
worden onderschat en waarbij de V.V.D. mo
gelijk incidenteel gering verlies aan de P.v.d.A. 
door kiezersaanwas van deze zijde ruimschoots 

Nu in 1-956 de . Ametd~ naar de 
lnening Váil de . mensen opnieuW niet 
zo'n slechte beurt heeft gemaakt; las ik al in 
een. paar kranten, dat een visite-kaartje van 
dr. Drees de uitslag op. beslissende wijze heeft 
beïnvloed. Onzin". 

En .de schrijver laat daar dan deze typeren
deuitspraak op volgen, die de door ons de vo
rige week ontwikkelde visie geheel dekt: "In 
de politieke propaganda is de politiek nog a~ 

· tijd belangrijker dan de pt<?paganda. De hoofd
zaak is, dat de politieke papieren van een par
tij goed liggen. Al het andere is procedure en 
voor een deel lyriek". 

* * * 

Men versta ons wel. We zijn de laatsten 
· om hiermede te willen betogen, dat 

goede partij-organisatie, propàganda en ver
kiezingsactiViteit er eigenlijk niets toe doen. 
. In tegendeel. Wij willen wel heel duidelijk 

zeggen, dat naar onze mening zonder de dank 
zij veler persoonlijke en financiële offers en 
dank zij centrale en plaatselijke activiteiten ge
voerde propaganda, de V.V.D. haar negende 
zetel niet zou hebben behaald. 

·· De ongunstige invloed van· deze achteruit
gang zou ver zijn uitgegaan boven het re~le 
verlies van deze ene zetel. We zouden dan met 
de psychologisch zo gunstige positie hebben 
ingenomen van de enige partij, welke uit eig~n 
kracht volkomen immuum is gebleken te ZIJn 
voor de socialistische zuigkracht in deze perio
de van hoogconjunctuur. 
. We zoudenniet zijn c;>pgeschoven in de "po· 

litieke ranglijst" naar de vierde plaats, b o -
ven de christelijk-historischen. En we zouden 
ons tenslotte, in plaats van ons, als thans, ge
zamenlijk met animo te zetten aan onze niel!'Y'e 
arbeid op J>asis van onze ongeschokte .posttl~, 
eerst geruime tijd hebben moeten verbezen m 
meestal onvruchtbaar geharrewar. 

Want dan zoudenwe-het Is zo menselijk, 
maar ook veelal zo onvruchtbaar- bij-elkan-· 
der achteraf allerle~ fouten en tekortkomingen 
hebben ontdekt, welk proces zich nu reeds be
gint af te tekenen bij de anti-revolutionairen. 

Allen, die er door hun arbeid en hun finan-
. . 

In het o\l'erleg ·via de J.lábinetdonnatle betrokken. 
Uit de P'l\&' .U. zakèn Is 'wel reèda 'geblekell, · 

dat prof .. Oud, als lelder van een constructleve 
groep, .na deze uitnodiging ·niet principieel afwij
zend geantwoord heeft op de vraag of ook van de 
zijde der·v.v.D. bereidheld zou bestaan, medewer
king te verlenen aan de formatie van een Kabinet 
op zee~ brede trondslag. · 

Deze prlnclpti!le bereidverklaring Is echter 
slechts een ·ontlerdeel van het geheel van vraag
stukken, dat zlèh bij een Kabinetsformatie, vooral 
In deze tijd, voordoet., 

' ziet overtroffen. · 

Wie tot medewerklog wordt uitgenodigd, moet 
de zekerheld hebben, dat hij zijn medewerking 
verleent aan cioelstelllngen, waamiee hij zich In de 
grote lijnen kan verenigen en waarbij hem de ln
. vloed wordt toegekend, waarop hij meent recht 
te hebben. 

Wanneer dit nummer van ons blad verschijnt, is 
de feitelijke situatle wellicht alweer een andere I 
daR--op het ogenbHk, dat we dlt schrijven. Aan de 
algemene voorwaarden voor. onze eventuele mede-
werking zal dit echter niets veranderen. · ______________________ .J 

. maatschappij en zelf een gezin gevormd heb
bend, behoeven waarlijk hun geloof niet te ver
liezen om zich in de sfeer van geestelijke af
zondering niet meer thuis te voelen. 

In de tijd van het mandement der rooDis
katholieke bisschoppen betreurde de hoofdre
dacteur van "Trouw" het eigenlijk, dat er geen 
gereformeerde bisschoppen waren. Maar ook 
bisschoppelijke uitspraken en vermaningen zijn 
op den duur niet in staat te handhaven het
geen door hun gelovigen als een onnodig en 
hinderlijk keurslijf wordt gevoeld. 

* * * 

De Partij van de Arbeid heeft het beginsel 
. van de doorbraak na de oorlog in het 

politieke strijdperk geworpen. 
In ons verkiezingsmanifest is er al op gewe

zen, dat dit beginsel allerminst nieuw is. Het 
berust op de gedachte, dat personen van zeer 
verschillende godsdienstige overtuiging kun
nen samenwerken in dezelfde politieke partij, 
wanneer zij het over de staatkundige grond-
beginselen eens zijn. · · 

De liberalen hebben deze stelling altijd al 
verkondigd, maar zij weigeren, om het.zuilen

, stelsel, dat men verwerpt, binnen de partij te 
halen,. zoals de socialisten met hun protes-

De voortdurende achteruitgang van de pro• 
testants-christelijke middengroepen en de 
vooruitgaande lijn van de V. V.D. zal deze ten· 
denz in de toekomst kunnen versterken . 

Daarnaast zien we goede kansen in een t~ 
rugebben van door de P.v.d.A. tijdelijk aange• 
trokken (al dan niet doorgebroken) kiezere 
van de P.v.d.A. naar de V.V.D. 

* * * 

Niet alleen de wijze, waarop de P.v.d.A. de 
doorbraak meent te moeten opvangen 

moet velen verontrusten, . maar evenzeer de 
consequenties van een van de socialistische 
geest doortrokken maatschappij. · 

Merkwaardig en pikant is in dit verband een 
artikel van de Londense correspondent van 
"Het Vrije Volk" in dat blad van 22 juni (le 
pagina). 

Deze correspondent wijdt een artikel aan 
een geval van ambtelijke .machtswellust, ~p 
welks bijzonderheden we h1er op het .ogenblik 
niet behoeven in te gaan, maar dat m Enge
land, het "land van de vrijheid van het indiyi· . 
du" (zo merkt de schrijver op), grote opwm
ding heeft veroorzaakt, omdat gebleken is, dat 
wetten door de ambtenarij misbruikt kunnen 
worden,"zonder dat de gewone man kans krijgt 
zich er tegen te weren". . 

Waar het ons in het bijzonder om gaat, lS 
dat gedeelte, wafo!.r deze correspondent schrij~t: 

"Dit geval wórdt behan~.eld op het ogenbhk, 
waarop de ArbeiderspartiJ het eerste hoofd· 
stuk van haar nieuwe partijprogramma, onder 
de titel: "De vrijheid van het individu", publi· 
ceert. De leidraad in dit hoofdstuk is, dat het 
apparaat van de Staat zo machtig is gewor· 

(Zie vervolg pag. 2 onderaaa) 

• 
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Trumans 
, . 

memoires: 
over periode 

Belangrijkste 
1945-'53 

hoek 

De wonnalige president van de Ver. Staten, Harry S. Truman, heeft onlangs een 
bezoek gebracht aan ons land, als onderdeel van een gecombineerde vacantie- en 

,journalistieke reis door Europa.. 
Dese tocht zal wel let. te maken hebben gehad met de recente voltooiing van zijn 

mémoiree. Hoe dit ook zij, nu boveadlen de Nederland8e vertalinC van bet tweede 
en laat8te deel der gedenkllehriften Is ve1'8Chenen, lijkt dit een geschikt ogenblik om 
wat aandacht aan deze boeken te besteden. 
. Vooropresteld zij, dM The Tnlmaa Me~irs, *) Year of Deelsion (bet eerste deel 

over liKI) - Yeare of Trial ancl Hope (het tweede tot 1953) bet; belangrijkste werk 
vo..-, W tot dusver over de ~wiebtice acht Jaar - de tweede wereldoorlor 111 
éesehrMeiL , 

Natuurlijk iD de eerste plaats, omdat Truman in die tijd dcf IMUacrijlarie funetle 
hl de wereld had, m-r toch ook, omdat hij niet heeft geiiCiu'Oomd een boek te Behrij

Yell, waar "iets in staM!', 

Het zou zo gemakkelijk voor hem zijn 
Beweest een betrekkelijk oppervlakkig 
r~laas te geven (of te 1aten geven, zoal8. 
meestal geschiedt) en zich te verschuilen 
achter de fraze, dat "met het oog op het 
feit, dat de beschreven gebeurtenissen 
nog zo kort achter ons liggen een zekere 
reserve noodzakelijk was". 

Zoiets ligt Truman niet. Hij is gewend, 
elireet op de ·man !1f te spreken en te 
schrijven, zo snel mogelijk "des Pudels 
Kern" te zoeken. 

· Ook hij heeft zich natuurlijk zekere re
serves opgelegd, al was het alleen maar, 
omdat zijn boek invloed zou kunnen heb
ben op de presidentsverkiezingen en de' 
ex-president nog steeds een actieve rol . 
speelt in de Democratische campagnes. 

Maar aan de oppervlakte is hij niet ge
bleven. Is het een groot boek geworden? 
Wij zouden het niet graag beweren, want 
Truman heeft noch de stijl, noch de visie 
van een Churchill. Common sense is ech· 
ter in grote hoeveelheden voorradig. 

Tol!n Truman in 1945 naar het Witte 
Huis werd geroepen en hij daar de mede
deling kreeg, dat hij door het overlijden 
van Roosevelt president was geworden, 
was hij voor het grote publiek vrijwel 
een onbekende. · 

Hij had een :~;aak voor herenkleding ge
èreven, maar zonder succes: hij ging fail. 
liet. 

Hij zat echter niet bij de pakken neer, 
ging in de politiek en betaalde zijn 
zchuldeisers scrupuleus af. Zijn nieuwe 
loopbaan bracht hem tot de Senaat, waar 
hij slechts opviel door zeer zakelijk een 
onderzoek naar de strijdkrachten te lei-

, den. Roosevelts keuze van juist deze man 
voor het vice-presidentschap - de presi
dent moet hebben geweten, dat er een 
niet geringe kans was, dat hij zelf zijn 
vierde ambtsperiode niet zou kunnen uit
tHenen - was dan ook voor velen een 
verrassing en getuigt van inzicht in het 
karaktèr van zijn opvolger, 

Vele successen 
Want ook zijn tegenStanders zulien er- . 

!kennen, dat' Truman in de acht jaar van · 
zijn bewind veel tot stand heeft gebracht. 
J!et Marshall-plan, het Atlantisch páct, 
de Truman-doctrine, de strijd in Korea, 
de 'economische hulp aan de onderont
wikkelde gebieden, dit alleis werd onder 
zijn beleid gerealiseerd. 

MOLOTOW 
.... nog nooit zoiets gehoord .... 

oorlogeomstandigheden was geboden, ook 
in vredestijd heeft weten voort te zetten. 
Maar er is ook een duidelijk onderscheid 
te maken in twee groepen van besluiten. 

Het Marshall-plan en de economische 
hulp aan de onderontwikkelde gebieden 
kwamen eerst. Trumans eerste daad als 
president was de beslissing, dat de voor
bereiding van de Ver. Naties moest wor
den gecontinueerd. 

Maar al dadelijk zag hij in, dat de in
stelling yan de V.N. álleen niet voldoende 
zou zijn om het voortbestaan van de de
D10Cratie in de wereld te ·verzekeren. Hij 
voerde in 1945 reeds een gesprek met Mo
lotow, zodanig dat de Russische minister 
besloot,met de klacht: Zó is er nog nooit 
tegen mij gesproken. Het korte maar 
krachtige antwoord luidde: Zo zal er ook 
niet meer tegen U worden gesproken, als 
de Sowjet-Unie zich aan zijn afspraken 
houdt. 

Het communisme 
bedreigde Europa 

Het communisme bedreigde Europa. 

del om het levenspeil en daarmee de 
weerstand tegen het communisme te ver
hogen. 

Eerst toen de dreiging uit het Oosten 
een duidelijk militair karakter kreeg, 
kwam de economische h\llP op de achter
grond. Truman aarzelde ook op dat ogen
blik niet; de wapenhulp werd georgani
seerd, er werd gestreefd naar Europese 
militaire samenwerking en toen die 
slechts te verwerkelijken bleek, als de 
V.S. actief mee zouden doen, werd het 
Atlantisch pact opgesteld en krachtig 
verdedigd. Deze tweede periode in Tru
mans buitenlands beleid culmineerde In 
de reactie op de inval iJt.-Korea. 

Actuele ideeën 
Het is typisch, dat thans, nu de drei

ging van het communisme weer minder 
militair is geworden en meer economisch 
en sociaal, Trumans redevoeringen uit 
zijn eerste periode een bijzonder actuele 
klank krijgen. 

Als de levensstandaard in de onderont
wikkelde gebieden met 2 procent wordt 
opgevoerd, hebben de industrieën van de 
V.S. en West-Europa voor 50 jaar werk, 
zo heeft hij laten uitrekenen. Zijn gevoel 
van solidariteit met de gehele mensheid 
heeft hem altijd geleid, ook in zijn bin-

. nenlandse politiek, . maar men ziet, dat 
reële overwegingen nooit op de 'achter
grond worden gedrongen. 

Het buitenlandse beleid van Truman is 
voornamelijk gekritiseerd om zijn hou
ding te Potsdam tegenover de Poolse 
politiek van de Sowjet-Unie eh om zijn 
manoeuvres in China. 

Maar de ex-president wijst erop, dat hij 
geen andere middelen had dan directe 
oorlog om de Sowjet-Unie af te nemen, 
wat zij had veroverd. En ten aanzien van 
China: Tsjiang Kai-sjek had slechts in 
een zeer klein deel van zijn land de 
macht werkelijk in handen. De V.S. heb
ben er steeds bij de generalissimo op aan. 
gedrongen het overbrengen van zijn troe
pen naar andere delen van het Chinese 
rijk gepaard te laten gaan met overleg 
met de communisten om een bestand te 
handhaven. 

Zijns inziens was het na de oorlog on
mogelijk voor Tsjiang zijn gebied met mi
litaire middelen uit te breiden en de ont
wikkeling - Tsjiang heeft immers zijn 
eigen weg 'gevolgd - heeft Truman in 
het gelijk gesteld. 

Over het àlgemeen is daarom in het 
buitenland de mening over Truman gun
stig. In de V.S. z«:lf zijn de opinies ech
ter verdeeld. Men herinnert zich daar im
mers, hoe het Democratisch bewind te
gen het einde werd ontsierd door enkele 
gevallen van corruptie en door de ont
dekking van mensen met uiterst-linkse 
sympathieën op regeringsposten. 

Over dit Aaatste is Truman zeer kort: 
hij wijst er nog eens op, dat onderzoeks
commiSSies zeer weinig communisten 
hebben weten te vinden. Voor Europea
nen, die zich het gekrakeel van MacCar
thy en anderen herinneren is dat wel
licht een boude conclusie van de oud-pre
sident, maar zij wordt inderdaad door de 
feiten gesteund. 

do-nothing-Congress, maar hij had te 
weinig persoonlijk overwicht, te weinig 
tactisch vernuft ook, om dit Congres tot 
daden te dwingen. 

In het algemeen verloor hij zich in in
terne zaken te veel in details, wedde hij 
vaak op het verkeerde paard. 

Hij wijst op zijn plan voor een land
bouwhervorming, verdedigt zijn idee voor 
medische hulp, stelt vast, dat hij zich te
gen de Taft Hartley arbeidswetten heeft 
verzet. Maar in al die gevalleri kreeg hU 
zijn zin niet. Natuurlijk was het een 
moeilijke periode, waarin de V.S. een 
nieuw verworven produetiecapaciteit aan 
de vrede moest~m aanpassen en waarin 
b.v. de vakbonden het aandeel van de 
arbeiders in de vredeswelvaart zo groot 
mogelijk trachtten te doen zijn. Niette
mhi heeft hij weinig gedaan om de~ 
aanpassing vlot te doen verlopen of om 
in die tijd ·enkele van zijn Fair Deal ge
dachten te verwerke.Jijken. 

Het is gelukkig niet aan ons uit te m .. 
ken, of Truman een groot president ill 
geweest of niet. Een eervolle plaats in de 
geschiedenis zal hij zich - gezien zijn ge
slaagde pogingen het Westen in een vre-

TRUMAN 
.... direct op de man af .... 

desalliantie samen te binden - zeker 
hebben voerworven. 

Noemt men al deze persoonlijke beslui
ten van de ex-president - want dat wa
ren zij door het speciale karakter van 
zijn functie in niet geringe mate - ach
ter elkaar op, dan lijken zij alle geba
seerd op één politiek inzicht, namelijk, 
dat de V.S. zich niet van de wereld kun
Den isoleren. 

Daarom moest dit werelddeel in staat 
worden gesteld zich economisch op te 
richten. Het communisme bedreigde voor
al de Aziatische landen, waar de wel
vaart beneden een redelijk minimum was. 

Daarom moesten de V.S. zorgen, dat 
deze landen een begin konden maken 
met het streven naar een beter peil. Zelfs 
toen Griekenland en Turkije meer direct 
door dl) Sowjet-Unie in moeilijkheden 
werden gebracht, bleef hij erop staan, 
dat de Truman-doctrine in de eerste 
plaats zou worden uitgelegd als een mid-

Do-nothing congress 

Omstreden blijft hij verder wel en een 
zo strijdbaar man zal dit niet betreuren. 
Allerminst heeft hij thans de allure .van 
een "elder statesman", een wijze vraag
baak voor zijn opvolgers. Zijn mémoirez 
getuigen van de wil zijn partij en zijn 
ideeën te blijven verdedigen. 

En inderdaad is het een verdienste van 
Truman, dat hij Roosevelts anti-isolatio
Distisch beleid, dat door de drang van de 

(Vervolg van pàg. 1) 

den, dat het ogenblik gekomen is, waarop het 
individu tegen de Staat, tegen zijn apparaat, 
en tegen de bureaucratie beschermd moet wor
den". 

• • • 

Welnu, het ogenblik nadert met rasse 
schreden, dat men in ons land in bre

der kring dan thans zal inzien, dat we hier in 
dezelfde situatie zijn aangeland. 

Dat m o e t betekenen, dat bij velen de ogen 
zullen opengaan en het besef ~al doorbreken, 
dat men met het socialisme toeh niet op de 
goede weg is. 

Misschien komt dan ook de P.v.d.A. met een 
apart hoofdstuk over "de vrijheid van het in
dividu". 

Ook bij het .socialisme in ons land is veel 
mogelijk gebleken, maar dat het zich zou kun
nen aandienen als de strijder bij uitstek voor 

Niettemin kan men zich moeilijk aan 
de indruk, onttrekken, dat Truman in de 
binnenlandse politiek nooit een zo geluk
kige hand had, als in het buitenlands be
leid. Met enig recht noemt hij het in 
meerderheid Republikeinse Congres, 
waarmee hij twee jaar moest werken, een 

HOEFNAGELS 
•> Bodder &: Staughton. 

Ned. uitgave Elsevier. 

de vrijheid van het individu en de bescherming 
van de burger tegen een verbureaucratiseren
de Staat, gaat er bij ons niet in. 

Deze strijd m (}eten wij aandurven en wij 
zouden ernstig falen, wanneer wij d i e niet 
zouden winnen. 
~ Zo zijn er perspectieven naar vele zijden. 

Perspectieven, die tot geen andere conclusie 
kunnen leiden, dan dat de lijn van onze ·poli
tiek, zoals onze Kamerfracties die op zo be
kwame wijze hebben getrokken, de juiste is en 
moet worden gehandhaafd. 

• • • 
Een vooruitstrevende politiek, gericht op 

versterking van de vrije krachten in de 
maatschappij; op gelijke kansen voor ieder, in 
dien zin, dat aan elke bekwaamheid in onze 
jonge generatie gelegenheid tot volle ontplooi
ing moet worden geboden; op het betrachten 
van sociale rechtvaardigheid jegens allen en 

niet slechts jegens de ene groep ten koste van 
de andere en op behoud - waar nodig: herstel 
- van de geestelijke vrijheid, waarin ons 
volksbestaan historisch is geworteld en zonder 
welke dat bestaan .onhen-oepelijk tot ver
schrompeling is gedoemd. 

Voor zulk een waarlijk liberale politiek in 
moderne zin zou het klimaat in Nederland 
spoedig wel eens nóg gunstiger kunnen blijken 
te Zijn dan de - gelukkig vele - optimisten 
onder ons thans reeds menen! 

Adres Algemeen Secretariaat: 
KoninginDegracht 61, Den Jlaa«. 
Telefoonnummere: 111 'J 6 8 en 
11 U 'Jó (K 1700). 
Gironummer 67880, t.n.v. de 116-

cretarls vaa de V.V.D. te ~ 
Raag. 



* ~ WEEK to.t WEEK * 
Ja zeker: Recht voor allen ! 

I n zijn rubriek "Socialistisch Commentaar" 
levert de hoofdredacteur van Het Vrije 

Volk, de heer K. Voskuil in zijn blad van j.l. 
zaterdag kritiek op het tijdens de verkiezings
strijd door de V.V.D. uitgegeven pamflet, dat 
de leuze "Recht voor allen", propageert. 

De hoofdredacteur van het rode dagblad ziet 
daarbij kans in een sentimenteel verhaaltje, 
waarbij een oud . echtpaar te Rotterdam ten 
tonele wordt gevoerd, een reeks van on- en 
halve waarheden te· debiteren met betrekking 

. tot de praktische politiek, zoals die resp. door 
de P~v.d.A. en de V.V.D. worden gevoerd. 
· · Men voelt natuurtijk reeds bij voorbaat waar 
het naar toe gaat: alleen de Partij van de Ar-· 
beid is (historisch) gerechtigd de leuze "recht 
voor allen" in haar vaan te schrijven en de 
V.V.D. "vanzelfsprekend" niet. 

Komaan, laten we de heer Voskuil citeren: 
"Een mooi verhaal uit een ver verleden. In 

dat verre verleden had het zin de kreet aan te 
heffèn: ·recht voor allen. Voor de grote massa 
moest ieder stukje recht bevochten worden op 
een onwillige klasse van machthebbers. Maar 
die tijd is lang voorbij. Er is geen verschil meer · 
in het recht van de ene en het recht van de an
dere burger. De V.V.D. loopt met haar leuze 
achter de feiten aan, wat een typische eigen
schap van conservatieven is. Het gaat nu om 
bestaanszekerheid en welvaart voor allen". 

Welnu, in oratorisch-demagogische zin is dit 
alles voorwaar schoon gezegd en het zal er bij 
de oppervlakkige lezer ook wel ingaan als 
koek, hetgeen natuurlijk ook de bedoeling is, 
maar met de feiten kloppen deze volzinnen 
allerminst. 

"Er is geen verschil meer in het recht van 
de ene en het recht van de andere burger" 
schrijft de optimistische (of naïeve?) heer 

. Voskuil. Was het maar waar! 
Waarschijnlijk bedoelt de rode hoofdartike

lenschrijver, dat er geen verschil b e h o o r t 
te zijnin het recht van de ene~n het recht van 

'de a:tidere b~~~~~s is,w.er., 
helaas. · · · · 

Watdenkt de heer Voskuil b.v. van het ra
. diovraagstuk? Hebben alleen socialisten en 
.. aanhangers van de confessionele politieke pa~-
tijen maar het recht naar hartelust hun poh

. tieke overtuiging voor de microfoon te bren

. gen en hebben liberalen dat niet? Is dat recht 
· voor allen? 

De heer Voskuil houdt er wat dit betreft 
toch wel een eigenaardige gedachtengang op 
na. 

· Wat denkt de heer Voskuil van de vergeten 
• groepen? Hebben zij niet recht op een ver~ro~t 
aandeel. in. de verhoogde welvaart; of IS dit 

· recht slechts beschoren aan hen, die in loon
dienst zijn ? 

Is dit recht voor allen? 
Behoort het tevens tot het recht van allen 

~ om b.v. bestaande pensioenrechten te korten? 
Och, het ~jn even zovele vragen,:waa~.op de 

heer Voskuil het antwoord schuldig bluft en 
ook schuldig moet blijven. 

Inplaats daarvan is het eenvoudiger de 
. V.V.D. zonder enige motivering of deugdelijke 
uitleg tot "conservatieven" te bestempelen. 

Dat gaat er imn1ers zo :heerlijk lekker in en 
. is zo progressief-opbouwend! 

Waren het o.m. niet die "conservatieve" 
· V.V.D.-ers, die in de Tweede Kamer zodanige 

voórtvàri:mae en energieke maatregelen voor 
ons onderwijs bepleitten, dat de P.v.d.A. daar
in een dergelijke politieke con,currentie zag, 
dat zij maar tegen stemde, zulks ten koste van 
ons volksonderwijs? · 

Ja, over recht voor allen gesproken. 

Help, rood in nood 

De heer Voskuil gaat echter nog verder 
en verwijt de V.V.D. dat "ze geen hand 

heeft· uitgestoken en geen mond heeft openge
daan toen in de zuidelijke provincies gepro
beerd werd het vrije woord der P.v.d.A. te 
smoren". 

Welnu, de V.V.D. heeft dit niet gedaan, om
. dat haar hieromtrent geen objectieve feiten 
- ter kennis zijn gebracht. 

Even hard. als thans de heer Voskuil klaagt 
en de P.v.d.A. dit heeft gedaan, was dat ook 
het geval met .de K.V.P. 

Wie had hier schuld? Beiden of geen van 
beiden? Waren zowel P.v.d.A. als K.V.P. hier-

. voor verantwoordelijk of was het slechts kwa
jongenswerk, waardoor beide partijleidingen 
een verantwoordelijkheid kregen te dragen, die 
de hunne niet kon zijn? 

Wij weten het niet en wat wij niet weten 
kunnen wij niet beoordelen .. 

Trouwens, dat kon de partij van de heer 
Voskuil zelf blijkbaar ook niet, anders had zij 
de K.V.P. niet voorgesteld het geharrewar tij
dens de verkiezingen gezamenlijk te onderzoe
ken. 

Maar nogmaals, de heer Voskuil moet geen 
halve waarheden ve:~;kondigen, want ook door 
het verzwijgen van bepaald_e feiten kan men 
Zich schuldig maken aan het verkondigen van 
onjuistheden. · 

Is het de heer Voskuil ontgaan, dat wij in 
deze rubriek destijds fel en met klem hebben 
geprotesteerd tegen de inhoud van het beken
de katholieke pamflet 0 56? 

Hier waren feiten in het geding, die inder
daad erg~rlijk waren, doch ook feiten, die vast 
stonden en in alle objectiviteit_ door ons konden 
worden beoordeeld. 

Wij hebben toen geen verstek laten gaan, 
omdat de geestelijke vrijheid in het geding was. 

Heus, wat dat betreft kan de heer Voskuil 
gerust zijn. 

De strijd voor de geestelijke vrijheid is bij de 
V.V.D. in goede handen, ook al neemt de heer 
Voskuil daarvan geen kennis of al doet hij als
of .hij daarvan niet op de hoogte is. 

Unfaire manieren 

Het zal velen hebben getroffen, dat op de 
ochtend na de verkiezingen in Het Vrije 

Volk een spotprent voorkwam, waarop Rom
me stond afgebeeld, die gewapend met een 
bokshandschoen Evert Vermeer met een 
krachtige "opstoot" uit de ring sloeg. 

Het Vrije Volk vermeldde er vol trots bij, 
dat deze plaat voor publicatie gereed was ge
maakt~.; ·doof. ei&~- het katholieke 
blad' De Gelderlander. · " · " ·~ - ' · 

.,Omdat wij reden hebben te vermoeden", al
dus schreef Het Vrije Volk, ,,dat De Gelder
lander deze plaat thans zal achterhouden, bie
den wij hem thans onze lezers aah" • 

·Welnu, men moet op alle slakken geen zout 
leggen en men zou deze "stunt" nog wel kun
nen appricieren, als men maar wist op welke 
wijze Het Vrije Volk eigenlijk aan deze plaat 
kwam, die immers nog nimmer werd gepubli
'ceerd. 

Eerlijk gezegd, vermoedden wij, dat hier een 
zeer gevaarlijke adder onder het politieke gras 
schuil ging. 

Wij blijken gelijk te hebben gehad. 
De Gelderlander, die de zaak eerst sportief 

opnam, aldus lezen wij in Het Centrum, is er 
echter slecht over te spreken, dat Het Vrije 
Volk deze prent langs de weg van diefstal en 
heling in zijn bezit heeft gekregen. 

Wij laten deze beschuldiging geheel voor re
kening van De Gelderlander. 

Mocht zij niet juist zijn, dan rekenen wij van 
zelfsprekend op een ontkenning van Het Vrije 
Volk. 

Die hebben wij echter nog steeds niet ont
dekt en zolang wij deze ook niet vernemen, 
vinden wij een dergelijke methode van politie
ke strijd uitgesproken onfris en bedenkelijk. 

Ja, ja over "geestelijke vrijheid" en "recht 
voor àllen gesproken"! 

Nieuwe aanslagen op 
de vrijheid 

De strijd voor de vrijheid is een zeer nood
zakelijke strijd. Wij ontmoeten haar 

niet alleen in het binnenland, waarbij wij den
ken aan het mandement, de crematiewet en 
het schreeuwend onrecht inzake het radio-
vraagstuk. .. 

Neen, ook buiten onze grenzen woedt ZIJ en 
constateert men helaas vaak in toenemende 
mate, dat er nieuwe krachten aan het werk 
zijn om de vrijheid van de mens te ~elage~ .. 

Wij doelen hier niet alleen op de dictatonaal 
geregeerde landen, maar veeleer op die gebie
den, die voorgeven de democratie aan te han-

gen, althans niet onmiddellijk onder de dicta
toriale systemen wensen te worden geschaard. 

Zo ziet men, dat dezer dagen de persvrijheid 
in Turkije in ernstige mate aàn banden werd 
gelegd. · . 

Ook.in Zuid Afrika wordt de vrijheid in toe
nemende mate vertrapt . 

Zo zal de Zuid Afrikaanse regering binnen
kort een lijst publiceren van boeken en andere 
geschriften, die de laatste jaren zijn verboden. 

Op het verkopen, etaleren of in het bezit 
hebben van dergelijke uitgaven staat maar 
liefst maximaal een boete van tienduizend gul
den of een gevangenisstraf van vijf jaar. 

Ander schrikbarend nieuws uit Zuid Afrika 
vermeldt een regeling, diè ook op het gebied 
van de bloedtransfusie de apartheid toepast. 

Helaas kunnen wij aan dit alles weinig doen, 
maar het is zaak, dat wij deze feiten nochtans 
kennen, opdat zij voor allen, die de vrijheid 
liefhebben een aansporing mogen zijn, daar, 
waar wij wel invloed kunne!l Ui~fenen op het 
behoud van die vrijheid, ons uiterste krachten 
inspannen. 

Want hoe dan ook, Nederland vormt een 
deel van de wereld en als wij er niet met al wa~ 
in ons is er aan medewerken om de vrijheid 
op het eigen erf te verdedigen, verzuimen wij 
een ernstige taak, die ons ook in dit grotere 
verband is opgelegd. 

Wie de vrijheid binnen zijn eigen g1 enzen 
niet verdedigt, loopt het grote gevaar vroeg 
of laat het slachtoffer te worden van de aan
randingspogingen, die buiten de landspalen he
laas nog schering en inslag zijn. 

"Dat personeel" 

Het Vrije Volk schreef dezer dagen onder 
het bovenstaande opschrift het navol• 

gende: 
"De "zuigelingen- en kindersterfte" in het 

Nederlandse bedrijfsleven zijn schrikbarend 
hoog. Dit sombere geluid is te vinden in een 
preadvies voor "Personeelsverloop", dat door 
het Nederlands Instituut voor Efficiency (NI 
VE) werd uitgebracht. 

Met deze fraai gevonden begrippen bedoelt 
men aan te geven dat het nieuw aangenomen 
personeel na enkele weken of binnen een jaalf 

· het bedrijf alJve~r. v~laa~ . . . . . · .. 
· Zelfs lang gèvestigde bedrijven, die trots Zijq. 
op hun "koninklijk"-zijn, kennen een verloop 
waarbij het percentage van het personeel dat · 
weggaat, groter is dan het deel dat blijft. 

Gemiddeld ziet een fabriek in één jaar 25 pc~ 
van zijn mannelijke werknemers om allerlei ~ 
denen vertrekken en 45 pct van het vrouwe
lijke personeel. 

Bij kantoorpersoneel liggen de verhoudingen 
wat gunstiger: 15 pct voor de mannen en 30 
pct voor de vrouwen. 

Deze gegevens werden verkregen door een 
enquête, die het NIVE in 115 bedrijven met 
tienduizenden werknemers heeft laten houden. 
Dit verloop kost zeer veel geld en het pread• 
vies produceert daarover berekeningen, die 
van f 250.- tot f 5000.- per werknemer lopen! . 

Belangrijker dan deze feiten zijn evenwel de 
conclusies, die de preadviseurs trekken. Geble
ken is dat bedrijven met een g o e d personeels
beleid veel minder verloop kennen dan bedrij
ven met relatief hogere lonen, maar een mili-
der juist beleid. . 

Gebleken is óók, dat een goed beleid de mens 
in de werknemer als uitgangspuilt neemt en 
niet de winst van het bedrijf. 

Wij verheugen ons over deze conclusie. De 
socialisten staan een dergelijke opvatting uit 
beginsel al jaar en dag voor. • 

Wij hopen slechts, dat de NIVE-enque~e en 
het preadvies voor het Nederla~dse ~edn]fsle
ven niet zal worden wat het spiegeltJe aan de 
wand voor de boze stiefmoeder van Sneeuw-
witje was. · . .. 

De tijd is voorbij, dat de melis ~ onze bedr~~
ven een stiefmoederlijke behandelmg kon kriJ
gen. Tot schade van de mens én van het be
drijf". ., 

Tot zover Het Vrije Volk. 
Ook wij verheugen ons over bovengenoe~de 

conclusies, maar dan op een royale en eerhJke 
wijze. Niet gelijk Het Vrije Volk doet vol met 
hatelijkheden en zure, niet ter zake doende, 
opmerkingen. . . 

Wij dachten zo, dat de socialisten de kla~ 
strijd hadden afgeschaft. Naar de letter Ja, 
maar naar de geest is er blijkbaar nog veeJ 
blijven hangen, dat doet denken aan de ~nver
zoenlijke houding van vroeger. En dat Wil dan 
nog andersdenkenden "conservatief" noemen! 

• 
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Reacties op het schrijven van de generale synode 
der Ned~HervormdeKerk inzakeNieuw-Guinea 

~en ontstellende kerkelijke 
"opr~ep tot bezinning'' 

Een val& motief als leidraad 
(Ingezonden) 

Nadat de Raad voor de Zending der Nederlands Hervormde Kerk het zijne daartoe 
bad verricht, heeft de Synode dier Kerk gemeend zich met een "oproep tot bezin
ning" tot het Nederlandse volk te moeten richten. Dat de kerken zich meer en meer 
bezig gaan houden met de politiek en op politiek gebied uitspraken gaan doen, is> een 
zaak, die men kan betreuren of toejuichen; in elk geval is het een feit. 

Dat de Nederlands Hervormde Kerk nu komt- met een ,,bezinningsoproep", waarin 
· niet meer of minder gezegd wordt dan dat Nederland maar afstand moet doen van 
~et Nederlandse Rijksdeel Nieuw Guinea is kortweg een schandaal! 
' Terwille van de zending in Indonesië - ~ant daar komt het in de praktijk op 
neer- moeten de verhoudingen tussen ons land en Indonesië worden gezuiverd; e11 
die zuivering is alleen mogelijk, krachtens deze oproep, door het "diepe wantrouwen", 
dat Aziaten en Afrikanen koesteren tegen de bedoelingen van het Westen weg te 
nemen. En Nederlands Nieuw Guinea geeft aan dit wantrouwen nieuw voedsel en 
leidt tot gevaarlijke spanning tussen Nederland en Indonesië. 

ker niet, noch blijkt zulks uit de "op-
roep". · 

dan wei de speelbal van allerhande in
vloeden zou kunnen worden. 

Wij zouden verder. willen vragen, wat 
het betoog over Oosterlingen, die geen 
bevoogding meer wensen, te maken heeft 
met een geval als het onderhavige, waar 
voorlopig slechts sprake kan zijn van 
een westerse bevoogding die plaats zou 
moeten maken voor een oosterse? Een 
zeer sdheef beeld is h'ier weggegeven 

Wij zouden verder willen vragen: 
,.wat is het zodanige bestuur, waal'bij 
de bevolkingabelangen zijn gewaar
borgd?" De Nederlandse grondzorg voor 
de bewoners van Nieuw Guinea is, vol
gens de heer Rasker, niet houdbaar; 
anderzijds wenst hij "wat voor de Pa
poea goed is en wat de betrekkingen 
zuivert". Twee elkander uitsluitende 
eisen, want de betrekkingen zuivert 
men door Indonesië zijn zin te geven -
tenminste dat denkt men -, maar dat 
is beslist voor de Papoea erg ongezond. 

Het is overduidelijk - en het kriti
sche kommentaar van de N.R.C. van 20 
juni heeft er op voortreffelijke wijze op 
gewezen - dat het hier gaat om het 
belang van de zending, terwille waar
van men door de knieën wil gaan. De 
kerk rekent met aantallen en werpt 

daarvoor het belang van een heel volk 
ovel'boord. 

Ten aanzien van de Papoea is ~it kel'
keiij·ke gedoe immoreel, ten opzichte V8.11 
de Nederlandse politieke verhoudingen 
schandelijk (of is het toeval, dat deze 
oproep juist komt in de dagen der ka;bi
netsformatie?) en ten aanzien van he-t 
Nederlandse Rijk verraderlijk, omdat hij 
geleid wordt door de ene vraag: wat wil 
Soekarno? - Dat in l'l'Ote getale de 
leden dezer kerk hun afkeer hlerove• 
uitspreken! J. JÎ. iuTzEM:A BOS. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asback 

* Beroepsfinanciering 
* Hypotbekea * Levensverzekeringen 

Offerte z o Jl. d e r verpHcbtingen. 

Diepenheimseweg 31, Goor (Ov.) 
Tel, K 5470-816, b.g.g.: boodschap
pendienst. 

• 
De oproep is daarom schandelijk, om

dat hij zidh niet beroept op de wil van 
de bewoners van ons Nederlandse Rijks
deel, maar op de houding die Indonesië 
aanneemt. 

· ' De heer prof. dr. Rasker, een der ver
dedigers van het ontwerp van de Raad 
voor de Zending, heeft ter synode-ver
gadering gezegd (verslag N.R.C. 16 juni 
1956), dat de volken van het Oosten 
vragen het leven in eigen handen te 
mogen nemen. 

Het is overduidelijk, dat de Papoea 
voor de leiding der Nederlandse Herv. 
Kerk geen rol speelt. De kerk speelt de 
ro1 van · opportuni~t. Soekarno vraagt en 
wij draaien. 

De kerk weet evengoed als Wij, dat 
Nederland geen "machtsvorming" kan. 
najagen, al noemt zij dit als een der 
motieven van Nederlands houding, om
dat Nederland jaarlijks rappdl;; moet 
uitbren,gen aan de Verenigde Naties; en 
de· kerk diende ook te weten, dat Indo
nesië dat niet zou behoeven te doen, 
zodat de bevolking van Nieuw Guinea 

Had vermaning 
bezinning nodig·-? 

ons 
tot 

volk een 

Dat, aldus de heer Rasker, is een po- · 
sitjet goed en 'men . wenst aldaar geen 
bevoogding meer.· Wanneer Wij - aldus 
nog steeds de heer Ril.sker - ondanks 
alles· aan Nieuw Guinea vasthouden, 
blijft de storm woeden. 

Ondanks alles; wij zouden willen vra
gen "wat is dat alles?" Zijn de voor
mannen der Papoea's bij de zendings
raad geweest en hebben zij hem de 
vraag gesteld todh alsjeblieft te zorgen; 
dat Nederland niet aan Nieuw Guinea 

·vasthoudt? Dát vermeldt de heer Ras-

Miskenning van onze 
cultuur in de over
zeele gebiedsdelen 

Waarom een verklaring nu? 
(Ingezonden) 

In . het dagblad het Nieuws van de 
Dag van 23 juni j.I. las ik met veront
waardiging, dat de Generale Synode 
van de Hervormde kerk, Nederiand 
suggereert, Nieuw Guinea te laten val
len. Wat ik ai lang gedaclht heb, is be
waarileid. · 

De Generale Synode der Herv. kerk 
is op bedenkelijke Wijze beïnvloed .door 
de socialistische domine's van de Herv. 
kerk. · 

Reeds eerder had de socialistische 
pers verklaard, dat ruim 40 tot 45 % 
van de Herv. kiezers P.v.d.A. stemden. 

Miskent de Generale Synode dat ·de 
Nederlandse cultuur in onze overzeese 
gebiedsdelen het hoogste peil heeft be
reikt, boven die van andere naties? Is·. 
de Generale Synode zidh bewust, dat zij, 
gelijk het rode blok heeft gedaan, de af
braak van de Nederlandse souvereini- ' 
teit helpt bevorderen? Het is niet de 

:~fitfAla:oiJtn, S ~e;11i"o~~~i ~ 
Soekarno, de collaborateur in dienst 
van· de Japanezen, die eens gezegd heeft 
flP een diner· met de Japanse oorlogs-
misdadiger, gene11aal Tójo: wij zullen 
Amerika plat strijken en Engeland ver
nietigen. 

Het is nu toch wel bedenkelijk, dat de 
Generale Synode zo kort ná de verkie
mngen en de overwinning van de P.v. 
d.A. door het overlopen van duizenden · 
communisten naar de P.v.d.A. met d~e 
verklaring voor de dag komt. 

Ik raad U aan, volk van Nederland, 
er dreigen donkere wolken; God zij met 
ons, Iet op Uw zaak. 

Vlissingen. D. VAN LEEUWEN. 

Geen gelukkige greep 
(Ingezonden) 

De generale synode der Ned. Hervorm- ken samenhangende met Nieuw-Guinea. 
de Kerk heeft het Nederlandse volk op• Binnen deze kerk zelve is aan deze OP
geroepen tot bezinning op de vraagstuk· roep het. een en ander voorafgegaan. De 

UITSLAG YERKIEZINGSPRIJSVRAAG 
1 0 gelukkige prijswinnaars 

Ruim 17.000 inzendingen op onze Politieke Opinie Prijsvraag zijn in de 
weken, ,·oora:fgaande aan de verkiezingim bij ons binnengekomen. 

In deze prijsvraag vroegen wij aan het Nederlandse volk een keuze te 
maken uit de 16 punten van ons Verkiezingsprogram en het aantal stem
men, dat op de Partij zou worden uitg:ebracbt te schatten. Met een over
weldigende meerderheid kwamen de volgende 5 punten uit de bus: 

1. Méér woningen door méér vrijheid en méér ruimte voor particulier 
init.iatief. 

2. Eerbiediging van het beginsel der geestelijke vrijheid en van de overtui
ging van democratische minderheden. 

3. Vereenvoudiging van bet belastingstelsel met sterke mindering van het 
verschil in belastingdruk tussen gehuwden e11 ongehuwden. In het bij
zonder in het belang va.n handeldrijvende middenstand en ambaèhts
lieden opene het belastingstelsel de mogelijkheid tot het belastingvrij 
vormen van reserves voor slechte jaren. 

4. Vrijere loonvorming met grotere waardering voor extra- prestaties. 

5. Krachtig streven naar de eenheld van Europa met een ope11 oog voor 
hetgeen werkelijk bereikbaar is. 

Het aantal stemmen dat op de Partij werd uitgebracht was: 502.325. 

De prijswinnaars zijn geworden: 

· P. Cramer, Peppelweg li7d, 'Rotterdam. Geschatte stemmenaantal: 502.438. 

G. J. Ameling, Allard Plersonstraat 35d, :Rotterdam. Geschatte stemmen
aantal: 501.099. 

F. Mès, Heemskerkstraat 8, :Rotterdam. Gesellatte etenunenaantal: 1103.&10. 

.Mevrouw M. van Dijk,. Valkèllboskade 570, Den Haag. Geschatte stem
menaantal: 503.287. 

Dr. A. P. A. Vink, Ribeslaan 11, Wageningen, Geschatte stemmenaantak 
503.500. 

G. A. VeMluis, De Gheijnstraat 41, Den Haag, Geschatte stemmenaan
tal: 509.267. 

J. Key, Julianalaaa «, Delft. Geschatte stemmenaantal: 510.GH. 

H. Slag, Marconistraat 29, Enschede. Gesehatte stemmenaantal: 511.041. 

J. H. van Dij~ Wijsmullerstraat 25 I, Amsterdam. Geschatte stemmen-
aamal: 498.618. . 

J. J. Scbeltema, zenuwarts, Groote Kerkstraat 1. Leeuwarden. 6escllatte 
stemmenaantal: 496.708. 

. Raad voor de Zending had een stUk 9ver 
deze materie opgesteld met de bedoeling, 
dat de synode dit als "herderlijk schrij
ven" zou doen uitgaan. Hiertegen zowel 
als tegen de inhoud van het concept ble
ken nogal bezwaren te bestaan. Na aan
brenging van verschillende wijzigingell 
is daarop met algemene stemmen beslo
ten, het stuk als "oproep tot bezinning• 
te publicerèn. 

Wij kunnen niet zeggen dat de gÈmé· 
rale synode hiermede een gelukkige 
greep heeft gedaan. Regeriag en volks
vertegenwoordiging · houdell zich reeds 
jaren lang en ernstig met de kwestie 
Nieuw-Guinea bezig. Zij aeker hebben 
een vermaning tot bezinning niet nodig. 
En gezien de belangstelling die voor deze 
kwestie in brede kringen van ons volk 
bestaat, kan men moeilijk volhouden. dat 
dit aan een oproep tot bezinning behoef
te heeft. 

Ernstiger lijkt ons, dat in het stuk geea 
eilkel argument wordt aangeroerd, dat bij 
de parlementaire en diplomatieke discus· 
Bies en onderhandelingen niet reeds on
der ogen gezien werd. Dit, gevoegd bij 
het voorgaande, stelt de SJllode bloot aan 
het gevaar, dat haar publicaties niet de 
aandacht zullen vinden welke de synode 
er blijkbaar zelf aan toekent. 

Ook in ander opzicht komt bet ons voor., 
dat de synode met deze o~reep op ee11 
verkeerpe weg is. Immen zJj begeeft zich 
hiermede op het terrein der politiek. ED 
dat is nu eenmaal niet het terrein der 
kerk, gelijk zij met zoveel woorden eli-
kent, waar zij zegt dat het niet haar taak 
is, een oplossing voor ._ onderhavige 
kwestie aan te wijzen. JtrkeDning intus
sen die niet wegneemt, 4at de synode zich 
implicite keert tegel!. het politieke beleid, 
door de Regering op. dit punt gevoerd. 

Zelfs waar in het stuk gesproken wordt 
over de christelijke vrijbeid van de in
woners van Nieuw-Guinea, staat de sy. ~ 
node zwak. Zij vraagt zich 111. wel at, of 
die vrijheid Is gediend door de nauwe 
band, die in hun ogen onvermijdelijk be
staat tussen de dienare11 der zending en 
het buitenlandse bewind. Zij blijft echter 
in gebreke aan te tonen, dat die vrijheid 
wel gediend zou zijn, wanneer het "bui
telllandse bewind" aan andere instanties 
werd toevertrouwd dan de Nederlandse. 

Dat baar oproep alleen ill de socialisti
sche pers gunstig ontvangen Js, zij vool' 
de Hervormde kel-k een waarschuwend 
teken. .,Bepaalde politieke iJlvloeden spe
len in de synode blijkbaar ee11 overheer
sende rol" lazen wij in de Volkskrant. Dit 
roomse orgaan spreekt hiermede uit wat --
vele Hervormden reeds lang verontrust. 

Pa.Btor 



"DAG VAN DE VRIJHEID" 
TE ANTWERPEN 

Grote liberale demon~tratie op 23 September 
* * Ook onze Belgische geestver. 
* wante~ van het Liberaal Vlaams 

Verbond verheugen zich van harte over 
de ongebroken kracht, waarvan onze Ne

. derlandse V.V.D. bij de jongste verkie
zingen heeft blijk gegeven. 

Op de buitenpagina van het blad "Het 
Volksbelang" .geeft de redactie uitvoerig 
de beschouwing weer, welke onze alge
meen secretaris, de heer D. W. Dettmeijer, 
nog in de nacht na de verkiezingen voor 
ons eerste nummer na de verkiezings
uitslag aan het resultaat heeft gewijd. 

Zelf zijn onze Vlaamse vrienden on
dertussen druk in actie voor de voorbe
reiding ·van de tweede ,.Dag van de Vrij
heid", welk op 23 september a.s. in Ant
werpen zal worderi gehoU:de~. 

De "Dag van de Vrijheid", die verleden 
Jaar voor het eerst werd georganiseerd 
door de Federatie der Liberale Jeugd van 
het Arrondissement Antwerpen, in sa
menwerking met het · Liberaal Vlaams 
Verbond, was de grootste liberale be~o-
~ging, welke sedert lang in het Vlaande
renland op touw werd gezet. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officii!el, goedgekeUrd 

Talrijke attesten. 

VHimeerw••rcl 
cl•n cle kostpriJs! 

SIMPLUS N. V. 
DORDRECHT 

De organisatoren van de komende de
monstratie zijn . ervan overtuigd, dat ook 
ditmaal duizenden Uberale medestan
ders uit de Vlaamse gewesten aan hun 
oproep gevolg zullen geven. 

Aan de bijeenkomst is ook een optocht 
vex;bonden, welke verleden jaar meer dan 
vijfduizend deelnemers teldjl, maar dit 
jaar. volgens de opzet der organisatoren, 
verdubbeld moet worden. 

Reeds thans hebben 40 verenigingen, 
waaronder 6 muziekkorpsen, hiervoor in
geschreven. 

In de lijst van deelnemende ~et"enigl.n
gen aan deze optocht troffen we·o.a. aan 
de "Liberale J~nge Wachten" uit Antwer
pen, Brugge en andere, omliggende plaat
sen, fanfares en harmonieën, de Vrij
heidskring Ouden van Dagen, De "are 
Vriendinnen, Verbond der Liberale Pen
sioenkassen, de Federatie van Vrijzinni
ge Mutualiteiten van de Provincie Ant
werpen. Liberale Volksbonden, het Libe
raal Vlaams Studentenverbond Gent, de 
Liberale Strijdersbond 9e wijk, de Libe
rale Dames en Juffersvereniging; 9e wijk, 
de Liberale Vakbonden van Antwerpen, 
de Liberale Turnkring "Onze Meisjes" en 
de Liberale Turnkring "Liberty". 

Verder lezen we nog: 

.,Teneinde de opstelling te vergemakke
lijken. zullen langsheen de kaaien borden 
met nummersworden aang:ebracht. Voor 
de deelnemers, die van buiten de stad 
komen, zullen vanaf de stadsgrenzen 
wegwijzers naar de Scheldekaaien ver
wijzen. 

.,Verschillende praalwagens, die de 
Vrijheid verheerlijken, zullen de stoet op
luisteren, terwijl op de Meir een tribune 
zal geplaatst worden, van waarop de per-

sonaliteiten de stoet zullen aanschou
wen''. 

De openbare vergadering zal staan on
der voorzitterschap van de heer L. Boey, 
voorzitter van de Federatie der Liberale 
Jeugd van het arrondissement Antwerpen 
en lid van het hoofdbestuur van het Li
beraal Vlaams Verbond. 

Als sprekers zullen optreden de heren 
A. Lilar, minister van Justitie, V. Tahon. 
volksvertegenwoordiger en H. Vander
poorten, provinciaal raadslid. 

Wij wensen onze Vlaamse vrienden van 
harte succes met deze veelhelovende de
monstratie van echt Vlaams liberaal le
ven! 

Secretarissen Kamer-Centrales 
vergaderen op 7 iuli a.s. 

De secretarissen van de Kamer-Cen
trales. vaa onze Partij zullen onder voor
zitterselhap van de heer Van Vlaardin
gen op zaterdag 7 juli a.s. te Utrecht 
vergàderen. De bijeenkomst vindt plaats 
in Hotel Pays Bas, Janskerkhof 10; 
aanvang 15 uur 30 min. 

Ontvangen biidragen voor ons 
Yerkiezingsfonds 

Hartelijk dank aan de gevers! 

F. den R te H. f 100; M. R.-B. te S. 
f 25; E. J. M. te B. f 100; S. A. te B. 
f 125; A. J. E. te V. f 300; D. B. te A. 
f 10. 

Afdeling Sliedrecht schonk 
f 2.000.- aan verkiezingsfonds 

Prachtig voorbeeld, dat hopelijk 
navolging vindt. 

De afdeling Sliedrecht van onze Partij 
heeft f 2000,- overgemaakt aan het ver-
kiezingsfonds. Een prachtig voorbeeld 
van offervaardigheid, waarvan wij met 
vreugde melding maken. 
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Coplo voor lloso rubrieK .. soncton noorc 
Mojuffr. Joh. H. Sprl1110r, Aloxonllor
ttroot 1 es. HoorloM. 

Verkiezing Centrale
vertegenwoordlgs.ters 

Grote gebeurtenissen werpen hUn 
schaduw vooruit. 

Niet dat het volgende zo'n erg 
grote gebeurtenis is, maar wij moe
ten toch tijdig er om denken. 

Het betreft de verkiezing van Cen
trale-vertegenwoordigsters, die in 
oktober weer moet pl~ts vinden. 
Vor het eerst zal dit geschieden in 
overeenstemming met het officii!le 
reglement van de partij zelf. Sinds 
de wijziging staat in art. 11, dat het 
tot de taak van de (Kamer-)Cen
trales behoort om de 2 jaren een 
vertegenwoordigster (benevens een 
plaatsvervangster), 1n de Advies
raad van de Organisatie "Vrouwen 
in de V.V.D." aan te wijzen. Volgens 
art. 18 van datzelfde reglement moet 
dit in oktober gebeuren. 

Dat heeft nog tijd, zUlt U zeggen. 
Zeker. Maar er komt nog iets bij. 

Volgens genoemd art. 11 kunnen 
kandidaten gesteld worden door het 
Centrale~bestuur, door de partij-af
delingen, maar ook door 20 partij
leden uit de betreffende Centrale. 
Deze 20 kunnen natuurlijk vrouwen 
zijn. 

DE i3e JtJNl EN· ONZE PARTIJ 

Het is deze mogelijkheid van kan
didaatstelling, waarop wij nu al Uw 
aandacht vestigen. Zo'n kandidaat~ . 
stelling door 20 leden en het overleg 
dat daartoe vereist is, vergt tijd. En 
in de zomermaanden, waarin je zo 
vaak geen antwoord op brieven 
krijgt, vergt dit zelfs veel tijd. Daar
om is het goed er nu al attentie .aan 
teg~l).. 7•·< 

Niet dat het nodig is een anderè 
dan de thans in functie zijnde cen
trale-vertegenWoordigster te kiemen. 
De aftredenden zijn allen direct her. 
kiesbaar. Nog het een en ander naar aanleiding van W·isseling ·van personen kan echter 
-wel eens nuttig zijn. 

Volgens de kalender is de zomer in het 
land. Dat. betekent, dat het Werk voor 

· onze partij in de afdelingen tot rust 
komt, al zullen de besturen wel veorbe
reidingen treffen voor het komende sei
zoen. Een seizoeri, waarin naar normale 
berekening geen verkiezingen gehouden 
zullen worden, maar waarin de verste
viging van onze partij en de vergroting 
van ons kader ter hand genomen kun
nen worden. De uitbreiding van het aan
tal actieve leden in onze partij is naar 
mijn mening een uiterst belangrijke zaak, 

. waaraan zoveel mogelijk aandacht ge
schonken moet worden. Om deze activi
teit in te zetten, komen de leden van de 
Provinciale Staten van onze partij op 
8 sèptember in vergadering bijeen, CIP 
lil september volgen de leden van de ge
meenteraden van gemeenten· boven de 
Yli.OOO inwoners en daa volgen successie
velijk de leden van andere gemeentera
den,· pr<Winciegewijs. Daar zal worden 
doo~_esproken hetgeen .. van. algemeen en 
meet- plaattielijk btilang is en daar kan 
•oor onze gehele partij een stimuleren
de werldrig van uitgaan. 

Daarnaast hebben de besturen van de 
afdelingen, waar de verkiezingsresulta
ten niet zo gunstig zijn geweest een dub
bele taak in het komende winterseizoen: 
enerzijds om te trachtèn het ledental va.n 
INn afdeling te vergroten, anderzijds om 
In de kring van de kiezers in hun ge
meente meer bekendheid ti! geven aan 

Inlichtingen betreffende liet lid
maatschap der Volkspartij Voel' 

Vrijheld en Democratie zijn te 
wrkrijgen bij de plaatselijke 
aideliagen en bij het Algemeen 
Secretariaah Koninginnegracbt 
81. 's-Gravenhage tteL 111 78&). 

de verkiezing&uitslag 
doel en streven van de V.V.D. Dit kan 
uiteraard mede geschieden aan de hand 
van de activiteit van de raadsfractie ter 
plaatse en een nauwe samenwerking tus-

. sen afdelingsbestuur, eventueel propa
ganda-commissie, indien deze ter plaatse 
bestaat en raadsfractie lijkt mij dan ook 
voor het komende jaar geboden. 

Dit te meer, daar in 1958 zowel verkie
zingen voor de Provinciale Staten als 
voor de gemeenteraden gehouden wor
den. 

Indien ik nu aan de hand van de ver
kiezingsuitslagen van de 13e juni nog 
eens enige gemeenten nader beschouw, 
dan is dit tevens in de hoop, dat men 
daar ter plaatse ook deze cijfers nog eens 
zal willen bezien en op grond van be-

. kendheid met bijzondere plaatselijke om
standigheden nader deze cijfers wil over
wegen, 

Neem ik b.v. Delft, dan constateer ik, 
dat bij de Tweede Kamerverkiezing in 

·1952 op onze partij werden uitgebracht 
3003 stemmen, tegea 2954 bij de Tweede 
Kamerverkiezing in dit jaar, zodat _hier 
bepaald van een teruglopen gesproken 
kan worden, omdat het totaal aantal uit
gebrachte geldige stemmen in Delft ge
stegen is. Een kleine teruggang .in stem
mencijfers valt op in Zoetermeer, waar 
het ·untal stemmen zakte van 192 in 
1952 op 187 in 1956, maar waar ook hier 
het totaal aantal uitgebrachte stemmen 
hoger lag, is er percentsgewijze een ster
kere teruggang. 

Ook in Waddinxveen is een teruggang 
te constateren, n.l. van 380 in 1952 óp 367 
in 1956. Ook hier valt dus dezelfde ten
dens te constateren. Moerkapelle viel te
rug van 38 In 1952 op 27 in 1956. 

Verheugende vooruitgang zowel in 
stemmencijfers als in percentages viel 
daarentegen te constateren in Voorburg, 
waar het aantal stemmen steeg van 8925 
in 1952 op 4609 thans; in Wassenaar, 
waar het aantal stemmen steeg van 2910 
op 3381 en in Rijswijk van 2081 op. 2533. 
De randgemeenten rond Den Haag heb
ben zich dus ten aanzien van onze par\tj 

uitstekend gehouden. tn Rijswijk en Was
senaar zou het aantal raadsleden van de 
V.V.D., als deze uitslag voor de Gemeen
teraden had gegolden, gelijk gebleven 
zijn, n.l. 8 en 5, voor Voorburg zou het 
aantal raadsleden gestegen zijn van 5 op 
6. Verheugende vooruitgang valt ook te 
vermelden ten aanzien van de gemeente 
Eindhoven, waar het aantal stemmen 
steeg van 2893 op 3359 en in de gemeente 
's Hertogenbosch, waar een stijging 
plaats had van 564 op 791. Een zeer ster
ke sprong maakte de gemeente Best van 
22 op 180, zodat daar wellicht verdere 
activiteit tot nog betere resultaten op 
korte termijn zal kunnen leiden. Een vrij 
sterke. daling daarentegen deed zich voor 
.in Oss n.l. van SM op 275. Het is mijn be
do~ling nog een totale staat te maken 
met voor- en achteruitgang in de ver
schillende gemeenten, opdat daaruit voor 
onze verdere actie en propaganda ge
bruik gemaakt kan worden. Maar reeds 
thans kan gezegd worden, dat als onze 
partij doorgaat met verbreding van het 
kader en versteviging van onze organi
satie, gelijk in het laatste jaar het geval 
is geweest, wij met vertrouwen de groei 
van ons kiezerscorps tegemoet kunnen 
zien. D. W. DETTMEIJER. 

Een ander pakt de zaak weer eens 
anders aan en heeft misschien an
dere relaties. Hoe meer mensen er 

·bij het werk betrokken worden, hoe 
beter. 

Een en ander moet zoals vanzelf 
spreekt in iedere Centrale afzonder
lijk bekeken worden. 

Wij . hebben U hierbij vast willen 
waarschuwen. Aan het eind van de 
zomer komt er nog wel een waar
schuwing. Dan zullen ook de seCTe
tarissen van de Centrales een her
innering krijgen. 

Maar dan is het ook oktober voor 
U het weet, zodat het nuttig zal zijn, 
een eventuele kandidaatstelling reeds 
in het eind van de zomer kant ·en 
klaar te hebben. J H. S. 

' Vakantie tot 20 Juli 
Û ndergetekende hoopt afwezig te 

zijn tot 20 juli. De post wordt 
nagezien, maar het zou wel prettig 
zijn, als U met alles wat niet drin
gend nodig is, zoudt willen wachten 
tot na de 20e. Bij voorbaat dank. 

J. H.S. 

~---------------J 

B. T B N C A T E U za. & te. N. t. 
~lmelo 
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VBLJIIEID EN DEMOORATIE 

Een ernstig woord naar aanleiding van 
brochure van de Nederlandse 

Vereniging voor Vrijhandel 

een 

Vermindering van 
(Ingezonden) 

Een dezer dagen is een brochure ver
schenen van de Nederlandse Vereniging 
voor Vrijhandel, getiteld "Exportbevor
dering?" 

In slechts drie en een halve bladzijde 
worden ernstige dingen gezegd over 
o1\Ze toekomstige expon, de hoeksteen 
van de Nederlandse economie. 

Wij halen enkele zinnen aan: 

improductief werk een gebiedende • 

men in Nederland de ne.iging heeft deze 
te onderschatten. Ons loonpeil ligt niet 
lager dan in den vreemde; het officiële 
loon is laag. Maar er worden prestatie
toeslagen gegeven, ploegentoeslagen, 
die soms bijna de helft van het loon be
dragen. Men geeft huurtoeslagen, spaar
toeslagen en tal van andere verkapte 
Joonsverhogingen - als men die wer
. kelijke Ionen eens vergelijkt met het 
· buitenland - dan komt men tot de con

clusie, dat ons loonpeil zeker niet lager 
is dan in die landen. 

producerende (in hoofdzaak het bedrijfs
leven). 

Wanneer wij nu willen bereiken, dat 
elke Nederlander, arbeider en bedrijfs
leider, handelsman en landbouwer, poli
tieagent en museum-directeur, zijn aan. 
deel krijgt in de welvaart en wanneer 
wij willen trachten die welvaart te hand
haven ondanks de minder hoopvolle 
perspectieven in het buitenland, dan is 
het een gebiedende eis nu reeds ila te 
gaan waar het improductieve werk ver
minderd kan en moet worden en waar 
de bel~meringen moeten verdwijnen 
voor het ontplooien .. van ondernemers
geest en initiatief. 

Vóór het te laat is. Bd. 

t} Met inbegrip van sociale lasten enz. 
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. "Onlangs heeft men in publicaties 
v.an de overheid kunnen lezen, dat vol
gens de plannen de export van Neder
land in 1970 dubbel zo groot moet zijn 
als nu:..... de export zal dus elk jaar 
ongeveer 5 % groter moeten zijn dan in 
het daaraan voorafgaande jaar ...... De 
loonquote in het product van de Neder
landse industrie is sterk variabel... de 
loonronde uitgedrukt in procenten van 
de productprijs, betekent 1,2 %-9,6 %1 ) 

Men kan van een industrie vergen een 
kostenstijging van ca. 1 % van de ver
koopsprijs niet door te berekenen; of 
men dat voor een kostenstijging van 
ca. 9 % kan vragen - met de bedoeling 
althans een gezonde industrietak over 
te houden- is voor ons een vraag." 

Indien men deze feiten rustig over
weegt, dan kan men niet anders zeggen 
dan dat de gewenste export-expansie 
nogal dubieus is. Wil men die export
expansie realiseren, dan dient men in te 
zien, dat ... de maatregelen niet beperkt 
blijven tot het oprichten van een Ex
portcentrum, e··enmin tot exportpre
mies, maar maatregelen op een breed 
terrein, die minstens kostenstabiliserend 
en liefst kostenverlagend werken." 

Naast deze woorden kan men thans 
vrijwei dagelijks berichten vinden over 
twijfel aan_ het voortduren van de hoog
conjunctuur. De ontslagen in de auto
mobielindustrie baren zorg. 

Boekbespreking 

ATHENE als bakermat van bet liberalisme 

Wij willen hieraan toevoegen, dat 
prijsstabilisatie praktisch slechts uit
voerbaar is voor onveranderlijke artike
len, zoals mel1k, tramkaartjes, suiker 
e.d. Maar wie kan beoordelen of een 
jurk volgens een nieuwere mode duur
der is dan een jurk van het vorig jaar, 
of een machine van een verbeterd type 
i.'l prijs is gestegen, of voor sigaretten 
in een andere verpakking meer wordt 
gevraagd; wie kan nagaan in hoeverre 
seizoeninvloeQ.en de prijs van groente en 
fruit bepalen en in hoeverre de loonfac
tor? Het staat dus wei vast, dat elke 
loonronde, die boven een· zeer m.i.nimaal 
percentage uitgaat, moet resulteren in 
een verhoogd prijsniveau. Daaraan is 
niet te ontkomen, alle goede voorne
mens en bedoelingen ten spijt. 

Wij volgen nog even de brochure: . 
"Prijsstabiljsatie is in de eerste plaats 

een probleem van kostenstabilisatie. 
Wat die kosten betreft, geloven wij, dat 

Verdeli~g der restzetels 
in ons kiesstelsel onbillijk 

(lng~nden) 

Hoewel de verkiezingen · voorbij zijn, 
zou ik toch nog willen reageren op het 
artikel van de heer Van Ommen Kloeke 
in ons weekblad van 2 juni jJ. . 

De heer Van Ommen Kloeke acht htt 
"vanzelfsprekend, dat een aantal restze
tels in evenredigheid verdeeld wordt 
naar 't totaal aantal stemmen, dat elke 
partij heeft vérkregen" 

Hiermee wordt dus het stelsel van de 
grootste gemiddelden verdedigd. Onbe
grijpelijk, gezien de aperte onbiÜijkheid 
ervan jegens kleinere partijen. 

Evenals in het artikel van de heer 
Van Ommen Kloeke volgt hier een een
voudig voorbeeld. 

Er zijn 100 zetels te verdelen. De kies
deler is 10.000. Bij de eerste toewijzing 
behaalt een partij bij 970.004 stemmen 
97 zetels met een stemmenoverschot van 
4 en 'n andere bij 29650 stemmen 2 ze
tels met een stemmenoverschot van 9650. 
Laatstgenoemde partij kwam dus slechts 
350 stemmen tekort om· in eerste aanleg 
3 zetels te verwerven. Er is één rest
zetel te verdelen. 

Welke van de twee partijen zou deze 
zetel nu joegewezen krijgen? Natuurlijk 
de partij met de rest van 9650 stemmen, 
zou men verwachten. Mis, zegt het stel
sel van de grootste gemiddelden: het is 
billijker dat 'de partij met 't overschot 
van 4 de restzetel in de wacht sleept. 
Immers, "mathematisch zuiver" is 
970.004 gedeeld door 97 · + 1 groter dan 
29650 gedeeld door 2 + 1 ! 

Als de partijen niet zo sterk uiteen
lopend in grootte zijn en wanneer er 
meer partijen bij de zetelverdeling be
trokken zijn, komt de· onbillijkheid van 
het stelsel van de grootste gemiddelden 
niet zo duidelijk tot uiting; zij is echter 
ook dan aanwezig. 

Bij de afgèlopen verkiezingen zijn de 
,C.H.U. en de C.P.N. de dupe van het 
systeem geworden. Deze partijen kregen 
geen restzetel toegewezen, terwijl de 
K.V.P. en P.v.d.A., die na de eerste ze
telverdeling zelfs een kleiner stemmen
overschot ·dan de C.P.N. hadden, ieder 
twee restzetels ontvingen! 

mr. D. Sorgdrager 

Elke ontslagen arbeider in Amerika 
betekent het stopzetten van tal van af
betalingsaankopen, er is een grote kans, 
dat de sneeuwbal gaat rollen. Een waar
schuwing in verband met het toenemen 
van de afbetaling irt Nederland is hier 
gewenst. 

Het i.s merkwaardig en een symp
toom, dat de aan de gang zijnde loon
ronden bij de werknemers zelf lang niet 
onverdeeld gunstig worden ontvangen. 
Velen gevoelen intuïtief, dat het vollere 
loorilzakje lang niet altijd zat opwegen 
tegen de hogere getallen in het huis
houdboekje. En de "vergeten" groepen, 
die niet delen in de loonronden ... ? ? 

Exportver):ioging, loon, prijspeil, kOS
ten zijn vier begrippen, die niet los van 
elkaar kunnen worden bezien. 

In elke onderneming heeft men naast 
de direct producerende afdelingen een 
personeelsafdeling, een afdeling voor 
budgettering, voor planning, voor in
terne dienst enz. Geen enkele onderne
mer kan deze onderdelen missen, maar 
hij zal beseffen, dat de kosten daarvan 
drukken op zijn product en dus zal hij 
terdege nagaan hoever hij met deze af
delingen kàn en moet gaan. 

De Nederlandse samenleving is als 
een bedrijf in het groot t·e beschouwen, 
dat inkoopt {import) en dat verkoopt 
(export). Ook hier drukken de kosten 
van de niet aan de directe produktie 
deelnemende takken (in hoofdzaak 
overheidswevkzaamheden) op de direct 

Gilbert Murray: Hellenlsm and tne 
Modern World (Beaoon Press, USA; 
60 blz., geb. à $ 1,50) .. 

Enkele jaren geleden heeft de oude 
Britse historicus prof. Gilbert Murray 
over Hellenisme en de huidige Wereld 
gesproken, eerst voor de Radio-diffusion 
Française en later voor de B.B.C.-Home 
service. 

Deze serie lezingen is thans in de 
Verenigde Staten in boekvorm uitgeko
men en heeft aldaar sterk de aandacht 
getrokken. .. · 

Naast Jeruzalem (de Bijbel) en Rome 
(het Romeinse recht) beschouwd prof. 
Murray vooral Athene als de bakermat 
van onze Westerse beschaving. Vrij uit
voerig gaat deze kenner der Griekse 
cultuur in op het·ontstaan van de libe
rale gedacht!! in Athene. ,De Polis, of
tewel de kleine en onafhankelijke stad
staat, is naar onze mening de oorsprong 
van de meest kenmerkende doelstellin
gen der Griekse cultuur: handhaving 
van vrijheid en streven naar Arethe en 
Sophia - te vertalen met Goedheid en 
Wijsheid" (p. 25). "Men spotte in de 
Oudheid wel over de Griekse praat
zucht. In werkelijkheid was dit de 
Griekse kracht: het grote middel tot 
overreding en het vervangingsmiddel 
van geweld" (p. 27). 

De Griekse historicus Thtl-cydides 
heeft het liberale ideaal van Athene on
der woorden gebracht in zijn "Rede van 
Periclès ter herdenking van dè gevallen 
soldaten in de Peloponnesische Oorlog" 
(zie de Nederlandse vertaling van dr. 
D. Loenen, Wereldbibliotheek Amster
dam 1937). 

Wat de verkiezingen 1956 
hebben geleerd-

ons 

Maatregelen voor de toekomst, 
overwegen waard zijn 

die het 

(Ingezonden) 
In zijn artikel van de vorig·e week 

schrijft de heer Bettink, dat de V.V.D. 
maatregelen dient te overwegen, om in 
het vervolg betere resultaten te berei
ken. Een middel zal stellig zijn een ver
hoogde propaganda, goede voorlichting 
niet alleen vóór de verkiezingen, maar 
zo spoedig mogelijk. 

Dit laatste is zeer belangrijk. 
De praktijk is tot heden zo, ook bij de 

andere partijen, dat de kiezers enige 
weken voor de verkiezingen worden 
overstroomd met folders en pamfletten. 
Na de verkiezingsstrijd is dit afgelopen 
en over vier jaar herhaalt zich deze ge
schiedenis. Het is mijn vaste overtui
ging, dat het resultaat van al deze tien
duizenden folders niet erg groot is. 

Ik zou willen vragen, waarom alleen 
propaganda vóór de verkiezingen? 

Goede voorlichting is noodzakelijk, 
ook in de tussenliggende jaren. Ook dan 
moet de V.V.D. zich laten horen. De 
onkunde, op politiek gebied is ontstel
lend groot. Zelfs de A.R. Nieuwe Prov. 
Gron. Courant constateert dit verschijn
sel in haar eigen kring. 

Op een vergadering van de Onder-

Centrale Westerkwartier werd het vorig 
jaar de suggestie gedaan vanwege de 
Centrale Groningen, of in groter ver• 
band door het Hoofd-bestuur, op min of 
meer geregelde tijden, een kort arti
keltje over een actueel onderwerp kon 
worden gezonden aan bepaalde adres
sen. Ik denk hierllij b.v. aan de woning
nood, het onderwijs, de crematiewet, de 
Wet op de Ouderdomsvoorziening enz. 

Als een groot voordeel werd genoemd, 
dat de V.V.D. van zich Iaat horen en de 
aandacht op zich vestigt. 

Laat dit het "visitekaartje" zijn van 
de v.v.D. 

Men zal zeggen, dàt dit een vrij kost
bare propaganda is en in de grote en 
kleine steden niet te verwezenlijken. 

'M.i. zullen de kosten meevallen. En 
op het platteland is het zeer zeker mo
gelijk. 

Daar kent ieder iedereen. Alles hangt 
hier af van de activiteit van de plaat
selijke afdelingsbesturen. 

De uitslag van de laatste verkiezin
gen heeft bewezen, dat juist op het 
'platteland de resultaten voor de V . .V.D. 
teleurstellend waren. 
Zuidhorn. A. BOLHUIS. 

.,Dit ideaal is modern en in de echte 
betekenis van het woord liberaal, "libe~ 
ralis", in het Grieks "elcutherios" (bij 
een vrij man passend): zonder vrees of 
haat, zonder slavernij des geestes" (p. 
37). 

De Peloponnesische Oorlog, de zeven
en-twintig jarige strijd tegen Sparta, 
die eindigde in een nederlaag, beteken
de de ondergang van de "Polis". De 
periode van het Hellenisme zette in: de 
Hebreeuwse, Syrische en Egyptische be
schavingen werden gehelleniseerd, d.w.z. 
doortrokken van Griekse geest. 

Dit betekende enerzijds een barbari
sering van de Griekse cultuur, ander .. 
zijds de zegepraal van de Griekse be
schaving. "De Stoïcijnse school werd 
gesticiht door een Aziaat, Zeno, die in 
Athene gevormd was en onderwezen 
had" (p. 48). Rome. verkreeg het leider
schap over de Hellenistische wereld, ,,de 
sta.d, die met de meeste overgave aali 
de. voeten zat van de grote Griekse 
schrijvers' en denkers" (p. 50). 

Vcrvolgens komt prof. Murray tot een 
boeiende vergelijking met de geschiede
nis van onze Westerse besehaving. "Het 
vasteland van· Europa was het moderne 
Hellas; haar afzonderlijke naties waren 
de onafhankelijke stad-staten en haar 
oorlogen waren haar ondergang zoals 
de oorlogen van Athene met Sparta de 
ondergang betekenden van Hellas" (p. 
52). -

.,Verkeren wij niet in een grote Hel
lenistische periode, waarin Europa, hoe
zeer ook verzwakt, zich niettemin hand
haaft - met haar grote bondgenoot in 
Amerika - als de verstgevorderde op 
het gebied van kennis, techniek en re
geerkunst ?" (p. 55). 

"Onze vijand nummer één maakt zicll 
op, om de Europese beschaving te ver-

. nietigen met een geloof, ontleend aan 
een hele reeks Europese schrijvers ea 
met 'n technisch vermogen, opgebouwd_ 
door Europese technici en uitvinders; 

· China, dat bezig is vijand nummer twee 
te worden, wendt zich af van de oude 
Confuciaanse tradities, die eens haar 
roem uitmaakten, en neemt opgepoetste 
leerstellingen van de Duitser Marx ea 
van de Rus Stalin over" (p. 55). · 

"Doch wij weten, dat aan de overzijde 
van de Atlantische Oceaan een grotér 
Rome gereed staat, dat in het gunstig
ste geval een werkelijke wereldvrede tot 
stand zal brengen en in hêt ongunstig
ste ·geval· zich in een zee van barbaars• 
heid zal weten te handhaven als een 
eiland van waarlijk Helleens leven'' (p. 
58). 

De conclusie van het boekje is opti
mistisch: "Vanzelfsprekend dreigt er 
gevaar. Maar ik zie geen reden tot twij
fel. Onze Christelijke of Helleense be· 
schaving is op de goede weg. In geen 
geval is er reden, om onze traditionele 
idealen prijs te geven of om onze aloude 
durf te verliezen" (voorwoord, p. 7). 

Aldus - in beknopte vorm - het 
liberale getuigenis van prof. Murray op 
grond van een boeiende historische in
ventarisatie. 

Zijn woord vond weerklank in Frank.. 
rijk, Engeland en de Verenigde Staten. 
Zijn bezonken oordeel en verwarmend 
optimisme Zal OO.k de Nederlandse libe
rale lezer in zijn overtuiging sterken ea 
zijn visie verhelderen. 

P. D. VAN ROY:IDN. 
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VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

HET NA-OORLOGSE LIBERALISME 
EN DE JONGEREN 

* * · Het voornaamste, dat we in eerste 
* aanleg meenden te moeten zeg-

gen naar aanleiding van de uitslag der Kamer
verkiezingen, hebben we in een tweetal hoofd· 
artikelen neergelegd. 

Thans ~llen we daar nog slechts enkele 
verspreide opmerkingen aan toevoegen. 

Daar is dan in de eerste plaats nogma~ll? de 
verhouding A.R.-V.V.D., nu eens van de an
dere zijde bekeken. 

Het is altijd belangwekkend, prognoses, ver
wachtingen, achteraf nog eens te ·toetsen aan 
de eenmaal bekend geworden feiten. 

We denken hier in het bijzonder aan hetgeen 
de parlementaire medewerker van het. week
blad "Vrij Nederland" in dat blad van 2 juni, 
dus nauwelijks twee weken vóór de verkie
zingsdag,_ ~chrèef in een artikel over: "Ver-· 
kiezing~kiLti8en". · . . 
. Ook deze socialistische schrijver bleek wel 
engiszins onder de indruk te zijn gekomen van 
de "op bijna revolutiona!re wijze verjongde lei
ding" van de A.R. partij en van "lijstaanvoer
der Zijlatra's doortastendheid". 
, Dit bracht hem tot deze prognose, dat het 
geenszins uitgesloten moest worden geacht, 
dat, met handhaving van de doorbraak-telîden .. 
zen, "het vooral de V.V.D. en de C.H.U. aullen 
zijn, die te lijden krijgen van een eventueel her· 
stel van de in zo grote misère geraakte A.R."· 

* * * 

De werkelijkheid was echter wel een ge
heel andere. De A.R. partij, in plaats 

van zich te herstellen, kreeg een nieuwe en nog 
hardere klap. De C.H.U. kreeg inderdaad te 
lijden, maar het verlies ging niet naar de anti· 
revolutionairen. De V.V.D. tenslotte, hand
hallfde zieh volkomen. 

Zij verloor niets aan de anti-revolutionairen. 
Integendeel, zoals we de vorige week. reeds te 
kennen gaven, zijn wij van mening, dat de door· 
ons hier en daar (vooral op het platteland) in
cidenteel wel geleden kleine verliezen aan de 
socialisten, ruimschoots zijn vergoed door 
vooral in dè grote en middelgrote steden, fo
rensengemeenten en andere dichtbevolkte cen
tra behaalde winsten op de protestants-chris
telijken. 
· Winsten, die we, zoals we de vorige week 
eveneens reeds betoogden, slechts zien als het 
eerste begin van een mogelijke overgang op 
grotere schaal door wat van anti-rev. zijde zelf 
reeds als een "structurele" gedachtenverande
ring in ons volk is aangegeven. 

* * * 

Onze tweede opmerking zouden we willen 
vasthaken aan een uitspraak, welke de 

directeur van de (socialistische) Dr. Wiardi 
~eckman Stichting, drs. Den Uyl, in septem
ber van het vorige jaar op een congres van 
zijn partij deed, sprekend over liberalisme en 
socialisme. · 

Deze stelde daar o.a. vast, dat het er aan 
het einde van de tweede wereldoórlog op leek, 
dat het liberalisme als politieke beweging had 
afgedaan, naar dat tien jaar na het ei~de van 

In verband met de vakanties . zal - bij
zondere ~standigheden voorbehouden -
ons blad de volgende week 14 juli niet 
verschijnen. 

Het eerstvolgende nummer k~t op 21 
juli a.s. uit. · 

d~~~ oorlog het beeld ,,.~oal .niet grondig ge
WIJZigd, dan toch op ZIJil. mmst verschoven" 
was. · 
· Een waardevolle erkenning, al moet daar 

direct aan worden toegevoegd, dat zijn nadere 
toelichting ons minder bevredigde. 

Hij meende namelijk, dat men teveel zou zeg
gen door van een h e r 1 e v i n g van het libe
ralisme te spreken. Beter kon men het z.i. zo. 
stellen, dat "in een· brede reactie tegen plan
socialisme en welvaartsstaat, liberale partijen 
en groeperingen een belangrijke rol spelen en 
nieuwe kansen zien". 

Deze voorstelling van zaken is voor een so
cialist wel te begrijpen, maar lijdt tenminste 
aan eenzijdigheid. 

Inderdaad houdt hetgeen men pleegt aan te 
duiden als plan-socialisme en socialistische 
·"welvaartsstaat" voor ons talrijke verwerpe
lijke elementen in. 

Ook het na-oorlogse, moderne liberalisme, 
zoals dat in de V.V.D. gestalte heeft gekregen, 
en het na-oorlogse moderne socialisme van de 
P.v.d.A., zijn op het economische terrein nog 
altijd in vele opzichten elkanders antipoden. 

• • • 
We geloven echter, dat. de overwegingen, 

·welke zovele duizenden nieuwe kie
zers sedert het einde van de oorlog op de 
lil;>erale lijst hebben doen stemmen, op een bre
der vlak liggen. 

Zij hebben, naar onze overtuiging, ten dele 
bewust, ten dele meer onbewust (niet alle kie
zers b~engen hun stem strikt beredeneerd uit, 
maar velen laten zich meer door een "alge
meen gevoel" leiden), gekozen voor hen, die de 
vrijheid o p e 1 k g e b i e d voorop stellen. · · 

Niet dus de vrijheid alleen ~ voor zover 
deze met het algemeen belang verenigbaar is 
- in het economische leven, maar óók op het 
geestelijke terrein en op het brede gebied van 
het maatschappelijk leven. 

Als typerend mag hier gelden, dat van de 
ruim 17.000 inzenders naar aanleiding van de 
V.V.D.-Opinieprijsvraag de meerderheid on
der de vijf uit ons verkiezingsprogram gekozen 
punten de eerbiediging van het beginsel van de 
geestelijke vrijheid en van 'de overtuiging van 
democratische minderheden nummer 2 plaat
ste, onmiddellijk na de bestrijding van volks
vijand nummer één: de woningnood. 

•J 

* * * 

Dat een socialist dáárover liever niet 
spreekt en sterk geneigd is, de liberale 

opleving uitsluitend toe te schrijven aan een 
"brede reactie" tegen bepaalde sociaal-econo
mische strevingen, is begrijpelijk. 

Hierin ligt vooral voor de ouderen uit de 
socialistische beweging toch altijd nog de sug
gestie van een "conservatief kapitalisme", dat 
ook het na-oorlogse liberalisme zou beheersen. 

Het is een belangrijk winstpunt voor de 
V.V.D., dat deze uit de tijd van de klassen
strijd-theorieën daterende voorstellingswijze 
haar vat op de geesten is gaan verliezen en 
vooral het jongere geslacht niet meer aan
trekt. 

In het bijzonder voor een belangrijk deel van 
de jongeren moet ons consequente streven 
naar een maatschappij, waarvan vrijheid, ver
draagzaamheid ~n sociale gerechtigheid de 
grondslagen vormen, een heel wat grott!r aan
trekkingskracht vormen dan het benauwende 

per~p~ct!ef van een aan alle 'zijden gebonden 
socialistische maatschappij. 

Gepla~~st voor de keuze tussen het keurslij( 
en de vnJe armslag, moet voor de jonge mens 
de keuze niet moeilijk zijn. 

* * * 

Dit brengt ons op ons .laatste punt: de 
. jongerenbeweging. .Met grote voldoe-

mng zagen we onlangs vermeld, dat de Jonge
ren Organisatie Vrijheid en Democratie (J.O. 
V.D.) de sterkste groei van alle politieke jon
gerenorganisaties vertoont. 

Wie zelf uit de jongerenorganisatie· van wel
eer is voortgekomen en nog altijd met. dank
baarheid terugdenkt aan de vorming, die hij 
daar, in het onderlinge contact, genoten heeft, 
begrijpt de gróte betekenis van dit verschijn
seL 

De J.O.V.D. verdient de warme steun óók 
van onze plaatselijke afdelingen, welke ver-· 
leend kan worden zonder de door ons toege
juichte onafhankelijkheid van deze organisatie 
ook maar enigermate aan te tasten. 

Vooral uit haar en uit de liberale studenten
organisaties zullen diegenen naar voren ko
me!l, die ·eena:,~JeJ:aak der. ouderen zuUen moe-
ten overnemëiÎ. . . . . 

· Aan de jongeren is nu eenmaal de toekomst. 
Daarom is de mate, waarin het na-oorlogse 
liberalisme de jongeren zal w.eten aan te sp~
ken, ook bepalend voor de toekomst van ~ 

·liberale gedachte. 

Nogmaals: De nationale 
feestdag 

Velen zal het met ons hebben verheugd, 
dat mr. G. Ch. Aalders, de voorzitter 

van de Nederlandse Vereniging van ex-politie
ke gevangenen bij de opening van het onlangs 
gehouden congres van de Expoge te Dordrecht 
opnieuw heeft aangedrongen op een onvoor
waardelijke vaststelling van de vijfde mei als 
nationale feestdag. 

Hij bepleitte daarbij in het bijzonder, de 
jeugd bij de viering van de Bevrijdingsdag te 
betrekken. 

-1 ,Niet ten onrechte sprak hij de hoop uit, dat 
de nieuwe regering een bevredigende oplossing 
zal zoeken voor dit belangrijke probleem. 

Het is wel droevig te moeten constateren, 
dat over deze zaak nog steeds strijd moet wor
den gevoerd. 

Wat hebben wij tijdens de bezetting niet 
naar deze dag verlangd. Wat hadden wij er 
destijds niet voor over, in de toekomst deze 
dag te mogen vieren. 

Welnu, van dit waarlijk nationale gevoel is 
bitter weinig overgebleven. 

Wij verschuilen ons thans achter pietluttig· 
heden, waarvoor wij ons eigenlijk moesten 
schamen. 

Zeker, in politiek opzicht .is het niet aanbe
velenswaardig de Fransen ten voorbeeld te 
stellen, maar wat hun ware diepgewortelde na
tionale geest betreft kunnen wij nog veel van 
hen leren. 

Arin Nederland, dat zijn vrijheid herkreeg, 
maar nog steeds geen afdoende vorm weet te 
vinden de dankbaarheid daarvoor op een juiste 
wijze tot uitdrukking te brengen. 

Maar de strijd gaat verder. 
Gelukkig! 

• 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Ook de Eerste Kamer voor de handelingsbekwame gehuwde 
vrouw • Onze Eente-Kamerfractie had eigenliik voorkeur voor 
het systeem-Meiien-Donker ·-De zend~rie~en van Paulus. • 

De wiiziging in de rechterl•rke organ1sat1e • De samenvoeging 
van parketten • De vermindering van_ het aantal iuristen bii de 
griffie- • Een vraagteken bij de nieuwe opleiding. 

* * Het is onàuldbaar, dat de ge-* " huwde vrouw, wat haar 
handelingsbekwaamheid betreft, wordt 
gelijkgesteld met minderjarigen en on
der curatele gestelden. Het is dan ook 
met grotè ingenomenheid, dat wij dit 
wetsontwerp begroeten, en wij zullen er 
parne onze stem aari geven." 

Dit verklaarde onze geestverwant. 
1nr. De Vos van Steenwijk in de Eerste 
Kamer bij de behandeling van het ont
werp tot opheffing van de handelinga
onbekwaamheid van de gehuwde vrouw 

Deze behandeling ligt alweer enige 
tijd achter ons. Zij vond plaats juist op 
de dag vóór de Kamerverkiezing, maar 
wij .. konden daar, gezien de vele verkie" 
singsnabeschouw'ingen, tot nu toe nog 
geen melding van maken. 

Uit de boven aangehaalde woorden 
van de heer De Vos van Steenwijk 
blijkt wei dUidelijk, dat hij en zijn frac
tiegenoten geen ogenblik hebben ge
aarzeld, hun stem aan dit ontwerp te 
geven. 

Toch hadden zij wel een bezwaar. 
Anders namelijk dan onze Tweede-Ka
merfractie zouden onze geestverwanten 
in de Eerste Kamer, blijkens het ge
sprokene door de heer D_ e Vos v. Steen
Wijk, de voorkeur gegeven hebben aan 
het ook door wijlen prof. Meijers aan
bevolen systeem van minister Donker 
boven dat van de meerderheid van de 
vaste commissie voor de Justitie uit de 
Tweede Kamer en minister Van Oven. 

De ·thans in het ontwerp neergelegde 
regeling zegt o.a., dat elk van de echt
genoten mag blijven beschikken over 
i~er goed van de gemeenschap, dat 
van zijn (haar) zijde in d,e gen,J.eepschap 
!8 'illgébracht. :rn weerwil van het be
toog van de minister, achtte spr. dit 
toch een _wonderlijke bepaling. Het is, 
zo meende hij, dan toch eigenlijk geen 
gemeenschaP meer. . 
. Zijn voorkeur ging du13 uit naar het 
stèlsel van wijlen minister Donker, die 
de tegenwoordige situatie had verbeterd 
door de waarborgen, die hij voor de 
vrouw ten aanzien van de gemeen-
2Chap had gegeven, al was het alleen 
maar door de rolverwisseling, die kon· 
mO:ken,. dat het beheer van de gemeen
~chap.' van de man ·op de ' vrouw zoU 
~èrgaan. · 

Wel volkomen identiek waren de op
vattingen van onze beide Kamerfrac
ties waar ook baron De Vos van Steen
wijk de bepaling betreurde, welke door 
de rechtse meerderheid van de Tweede 
Kamer bij amendement tooh weer in het 
ontwerp was aangebracht, namelijk dat 
"de man is het hoofd van de echtver
eniging". 

Bij de behandeling van dit amende
ment in de Tweede Kamer was een be
roep gedaan op de zendbrieven van 
Paulus. Onze woordvoerder kon dat be
:roep niet waarderen. Hem kwam in 
•erinnering hetgeen hij tijdens zijn va.
lantieverblijf in Zwitserland in een 
preek in de "Evangelische Kirche" 
J10orde verkondigen, namelijk dat de 
wereldlijke overheid niet door aardse 
wetten moet trachten, aan de Godde
lijke wetten kracht bij te zetten. 

Hij zou er dus de voorkeur aan heb-· 
ben gegeven, dat deze bepaling, die 
bovendien geen enkele sanctie heeft, 
achterwege zou zijn geibleven, maar 

· ook dit bracht onze fractie terecht toch 
niet af van haar besluit, haar stem 
aan het ontwerp te geven. 

Stemde in de Tweede Kamer, naar 
men zich zal herinneren, de gehele frac
tie van de anti-revolutionairen tegen 
het ontwerp, in de Eerste Kamer was 
dat niet het geval. 

Wel gaf prof. Anéma uiting aan tal
rijke bezwaren, maar aantekening van 
hun tegenstem vroegen hij en zijn frac
tiegenoten niet. Zo kon dit ontwerP in 
de Eerste Kamer zelfs (zonder hoofde
lijke stemming) met algemene stem
men worden aanvaard. 

• • • 

Na de vele wederwaardigheden uit 
het verleden is thans ook het __; 

beperkte - ontwerp tot wijziging in 
de rechterlijke organisatie in de Eerste 
Kamer aanvaard. 

De hervorming van het openbaar mi
nisterie, de samenvoeging van de par
ketten bij de rechtbanken en de kan
tongerechten, vormden een maatregel, 
welke mr. De Vos van Steenwijk na-

mens zijn fractie kon toejuichen. Het is 
· ook van belang voor de promotie van 
. de· tegenwoordige ambtenaren van het 
openbaar ministerie, die inderdaad heel 
langzaam gaat. 

Nu moest men z.i. anderzijds echter 
niet al te veel van deze maatregel ver
wachten. Het is de vraag zo m:ende 
hij, of we hier niet meer met een rang
inflatie te doen hebben. De ambtenaar 
van het openbaar ministerie zal ver
dwijnen. Men krijgt dus nu de officier 
van justitie, hoofd van het pax:ket, de 
officier van justitie en dan de substi• 
tuut-officier van justitie. 

Het zal inderdaad voor de bestaande 
ambtenaren van het 0. M. een voor
deel zijn, dat zij terstond substituut
officier· of officier van justitie worden. 
Het zal hun ook wat betreft het trakte
ment niet onwelgevallig zijn, maar 
wanneer die stroomversnelling eenmaai 
voorbij is achtte spr. het de vraag of 
niet de g~wone langzame promotie, zo
als die nu bestaat, weer in gang zou 
komen. · 

Een bezwaar, dat mr. De Vos van 
Steenwijk gaarne zou zien opgevangen, 
zag hij hierin gelegen, dat wanneer ge~ 
noemde parketten worden samengevoegd 
dit ertoe kan leiden, dat men de behan
deling van een zaak, die bij het kan
tongerecht is geweest, in beroep op
draagt aan dezelfde officier van justitit~, 
die deze in eerste aanleg heeft behan-
deld. · 

Minister Van Oven antwoordde hier
op, dat, afgezien van de vraag of dit 
ongewenst is - hij meende, dat hierover 

MR. DE VOS VAN STEENWIJK 
• • • . wonderlijke bepaling . .•• 

MINISTER VAN OVEN 
. .. . hierover valt te praten ..•• 

te praten valt - dit zou kunnen wor
den opgevangen doordat in het nieuwe 
sy10teem de officier van justitie, hoofd 
van het parket, hieraan zijn aandacht 
gaat besteden. 

De minister kon het zich aldus voor
stellen dat de z.g. "officier van justitie 
nieuw~ stijl" - dit is de man, die· be
last is met de opleiding van en het toe
zicht op de jonge juristen - in hoger 
beroep zou kunnen optreden in een 
zaak, waar de jonge jurist in eerste in
stantie had gezeten. 

We moeten, zo meende minister Van 
Oven, 'echter afwachten, hoe dit zich in 
de praktijk ontwik<kelt, en we kunnen 
pas op grond van die praktijk overgaan 
tot het nemen van maatregelen en het 
vaststellen van wat men tegenwoordig 
"richtlijnen" noemt. · ·. 

Het tweede punt vormde de verminde
ring van het aantal juristen ter griffie. 
Ook onze geestverwant kon er zich mee 
verenigen, dat er niet-juristen bij de 
griffies van de rechtbank en het kan
tongerecht worden aangesteld meer dan 
thans het geval is en dat hun een betere 
functie in het vooruitzicht wordt gesteld 
door de mogelijkheid van benoeming 
tot gerechtssecretaris. 

Het tweede punt vormde de verminde
ring van het aantal juristen ter griffie. 
Ook onze geestverwant 'kon e:r zich mee 
verenigen, dat er niet-juristen bij de 
griffies van de rechtbank en het kan· 
tongerecht worden aangesteld, meer dan 
thans het geval is en dat hun een !Jete
re functie in het vooruitzicht wordt ge
steld door de mogelijkheid van benoe
ming tot gerechtssecretaris. 

DEZE BURGER 
schrijft dit stulcje op de dinsdag voorafgaande aan het feestelijle ogenblik, 
waarop u het leest en dus verh,ert hij nog in een staat van wankelende 
onzekerheid, terwijl gij u wellicht reeds ,in een mooi, nieuw, glanzend 
kabinet moogt verheugen. 

]Je weet het niet, maar ik kreeg zo de indruk dat het goede volk niet 
bepaald te trappelen sting van ongeduld om de uitkomst van pappa Drees' 
legpuzzeltje. Ik kréég zo de indruk dat het voornamelijk de volksvertegen
woordigers en de parlementaire wieze heulden der dagbladen waren, die 
zich ten zeerste om het geduldwerkje zaten te bekommeren. 

We, the people, bemerken er eigenlijk ook niet vèèl van, wat? 
Want alles gaat gewoon dóór, als of a/ie jongens nog gewoon op de 

commando-brug stonden. 
Maarschalk Staf kan démissionair zijn, maar de soldaatjes marsjeren nog, 

de straaljagers vallen nog en de mijnenvegers vegen nog. 
Mansholt moge in zijn eigen oude Ulrum met onze Louwes over de heg 

een boerenbuurpraatje houden, de boer hij blijft voortploegen. 
En of de jongeheer Cals nu al een kopje koffie zit te drinken in Remunje 

en over het aloude Munsterplein zit te kijken naar de beelden zijner kinder
jaren,, Sirnon Vestdijk bekwaamt zich met onverminderde ijver in de 
musicologische wetenschappen. 

Maar misschien is, nu u deze letteren leest, alles al lekker voor elkaar en 
staat ons kabinetje als nieuw te glanzen . in de schone opkamer van het 
vaderlandse huis. 

Het volk zal er dan toch niet veel weet van hebben. Het zal dit pas 
hebben als de heren beginnen spijkers met koppen te slaan. Als de wel
vaart, waar de theoretici zulke fijne zinnetjes over zeggen, niet meer gepaard 
gaat met niet zo bizonder-welvarende verschijnselen als woningnood en al 
te nauwe salarisjes en pensioentjes voor de niet aan brommerts verslingerde 
mensjes, die (te) velen zijn. 

In ieder geval: ik verkeer nu nog in grote staat van onzekerheid. De 
zenuwen gieren mij door het teder ingewand en de handen zijn klam. 

Als het ding er eepmaal goed en wel staat, zal dat een grote opluchting 
zijn voor .. DEZE BURGER 
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De boerin en 
het varken 

D e minister heeft een ver-
. haal verteld over de koe 

Betsy, die door de boerin in _de 
huwelijksgemeenschap was tn
gebracht, die alleen door de 
boerin mocht worden verkocht 
en waar de boer niet aan mocht 
komen. . 

Dan is het echter nog met 
duidelijk, hoe het in de toekomst 
zal gaan. Deze koe Betsy heeft 
niet het eeuwige leven. Hoe 
moet het met de kalvereK vcm 
die koe'! 

Het is ook mogelijk, dc&t die 
koe in het geheel· geen kalvereK 
krijgt. 

Dan hadden e~n Groningse 
boer en boerin een juistere op
vatting. De boer was afwezig en 
er kwam een koopman bij de 
boerin om een varken te kopen. 
De boerin verkocht dat varken, 
maar zij zei erbij: Natuurl~~k 
behoudens g~dkeuring van mtJn 
man. 

De volgende dag kwam de 
man thuis; hij was het met dè 
verkoop eens en stuurde de 
koopman een briefje van de 
volgende inhoud: "Ik ga a~
koord met de verkoop van mtJn 
vrouw. Kom morgen het zwijn 
maar halen". 

Deze uitlating is . natuurlijk 
-.oor tweeërlei uitleg vatbaar, 
maar de koopman begreep het 
wel. In ieder geval had de boer 
een juiste opvatting van de si
tuatie. 

Mr. dè Vos van Steenwijk 
in de Eerste Kamer I ·.a.· ............................ wl' .................. ~~ 

Het derde en laatste punt betreft de 
ppleiding van de jonge juristen. Al wa
ren tegen regeling bij algemene maat
regel van bj!stuur wel bezwar~n in te 
brengen, zij had naar de memng va~ 
onze woordvoerder in ieder geval dit 
voordeel, dat zij gemakkelijk zal kunnen 
worden gewijzigd wanneer zij - hetgeen 
hij vreesde - in de praktijk toch niet 
geheel zou blijken te voldoen. 

De heren Diepenhorst (A.R.) en Kolff 
(C.H.) hadden ernst-ige bezwaren tegen 
deze opleiding ontwikkeld en mr. K'?lff 
vroeg bij de stemming zelfs aantekenm~ 
voor zich en zijn fractiegenoten, dat ZU 
(op die grond) geacht wilden worden te 
hebben tegengestemd. 

Bij de heer De Vos van Steenwijk en 
zijn fractiegenoten lag het echter zo, 
dat zij de beide eerste punten met dus: 
danige instemming begroetten, dat zij 
hun bezwaren tegen de nieuwe opleiding 
niet de doorslag lieten geven. Dit kon 
des te gemakkelijker, wijl onze geest
verwant, als gezegd, erop meende te~~ 
gen rekenen, dat wan~eer de P~.akt,J3: 
minder gunstig zou blijken te zun, de 
regeling aan de bezwaren zoU: worden 
aangepast . 

In ieder -geval was mr. De Vos van 
mening dat ervoor gewaakt diende te 
worden: 'dat de opleiding niet al te in
gewikkeld wordt en dat - hij behoefde 
hier niet te herhalen wat mr. Kolff had 
gezegd - zij niet al te zwaar wordt in 
vergelijking met de buitenstaanders <an• 

. dere juristen), die óók tot rechter wor
den benoemd. De rechters zullen ook 
niet teveel door deze opleiding moeten 
worden gespecialiseerd en niet teveel 
"kamergeleerdheid" krijgen. 

Het spreekt overigens vanzelf, dat 
ook buitenstaanders bij voortduring in 
de rechterlijke macht zullen moeten 
worden benoemd. Onze woordvoerder 
had daarom met instemming gelezen, 
dat de minister ~eds in zijn M. v. A. had 
medegedeeld <en hij herhaalde dit bij 
het mondelinge debat), dat "er steeds 
van is uitgegaan, dat benoemingsbeleid 
ook in zoverre gelijk zal blijven, dat on
geveer de helft van de te benoemen 
rechters voortkomt uit de juristen ter 
griffie, terwijl de andere te benoemen 
personen van elders zullen worden aan
getrokken". 

De heer De Vos van Steenwijk vrees
de overigens (maar de minister deelde 
die vrees v~ralsnog niet), dat de animo 
bij de juristen ter griffie om zich op de
ze wijze te laten opleiden niet zo groot 
wu zijn, omdat dit een heel langdurige 
opleiding is en een, die voor mensen, 
die reeds een academische opleiding 
hebben gehad en ook reeds enige tijd in 
de praktijk zijn geweest, weinig aan
trekkelijk zal zijn. 

Het ontwerp werd tenslotte z.h.s. aan
vaard, met als vermeld, de aantekening; 
dat de C.H.-leden geacht wilden worden 
te hebben tegengestemd. 



. VBUIIEID EN Dl!.lMOCRATIE 

* u.cJt1, WEEK to.t WEEK * 
K.V.P. Jongeren ontevreden 

. -

Naar de Volkskrant weet te melden, heeft 
de voorzitter van de jongerenorganisa

tie in de K.V.P., drs. Cosijns, j.l. zaterdag te 
Utrecht tijdens een jongerenraadsvergadering 
van de K.V.P. nogal wat kritiek geoefend op 
de politieke gang van zaken in ons land. 

Zo zeide drs. Cosijns o.m. : "Als de komende 
regering binnen redelijke tijd geen blijk ·geeft 
van nieuwe initiatieven, zijn wij bereid met elke 
bonafide jeugdgroepering in Nederland ons te 
beraden over· de manier, ·waarop met geoor
loofde middelen strijd kan worden gevoerd om 
~meer woonruimte voor de Nederlandse jeugd". 

Dit is wel een zeer merkwaardige uitlating, 
die even zo vele merkwaardige consequenties 
zou kunnen opleveren. 

Bedoelt de voorzitter van de jongerenorga
nisatie in de Katholieke V alkspartij hiermee, 
dat hij binnen het partijverband van de K.V.P. 
niet meer voldoende mogelijkheden ziet om de 
verlangens van de katholieke jO)lgeren op be
paalde punten verwezenlijkt te :Krijgen ? 

De aankondiging van de h~r Cosijns trekt 
ongetwijfeld de aandacht en wij zijn uiteraa:rd 
benieuwd, in welke richting de jongerenorgani
satie van de K. V .P. zal gaan koersen. 

In 't Veld kreeg de schuld 
. . 

Drs. COsijns had veel eisen op het stuk van 
de woningbouw, zo lezen wij verder in 

de Volkskrant. Hij wilde da~ ook alle partijen 
oproepen te streven naar de oplossing van de 
woningnood. 

Naar zijn 'met\ing heeft het woningbeleid in 
· Nederlànd volkomen gefaald en juist de jonge

ren, aldus de heer Cosijns, hebben het recht 
dit luider te zeggen dan wie ook, omdat deze 
groep het eerste en het ernstigste slacht
offer is. 

.,,Als ooit een technisch apparaat - dat van 
de plan-economie- van een socialistische mi
nister heeft gefaald, dan was het onder. de 
vroegere minister van Wederopbouw, nu-. In 
't Veld. De gevolgen zullen wij nog in lengte 
van jaren ondervinden", zo riep de voorzitter 
van de jongerenorganisatie in de K.V.P. uit. 

Welnu, wij zouden willen zeggen, daar is 
geen speld tussen te krijgen. Maar geheel ob
jectief is de kritiek van de heer Co~ijns toçh 
niet. 

Immers, heeft de thans demissionaire katho
lieke minister van Wederopbouw het dan zo 
veel beter gedaan ? Wij menén deze vraag be
slist ontkennend te moeten beantwoorden. Dit 
ernstige vraagstuk roept n.l. nog even hard 
om een energieke oplossing als tien jaar gele
den. Daarom is de voorstelling van zaken door 
de heer Cosijns wel zeer eenzijdig. 

Het ware in elk geval beter geweest, wat dit 
probleem betreft, eveneens de hand· in eigen 
boezem te steken. · 

·Nog meer bezwaren 

De voorzitter van de jongerenorganisatie 
in de K.V.P. uitte echter nog meer be

-zwaren en was o.m. slecht te spreken over de 
ontwikkeling in ons onderwijs, die z.i. geen ge
lijke tred heeft gehouden met de wisseling van 
het maatschappijbeeld in het algemeen. 

Wij kunnen deze bezwaren onderschrijven. 
De heer Cosijns heeft hier echter ook weer aan 
de voorzichtige kant willen blijven door in het 
algemeen kritiek uit te oefenen zonder met 
name de katholieke bewindsman te noemen, 
rlie in eerste instantie voor het onderwijsbeleid 

· verantwoordelijk is. 
Met schuilevinkje spelen . komt men echter 

niet veel verder. Wij zullen de woordel) van de 
voorzitter van de jongerenorganisatie in de K. 
V.P. dan ook maar aldus interpreteren, dat een 
goed verstaander maar een half woord nodig 
heeft. 

De sociaal economische positie van de tegen
woordige jeugd wekte bij drs. Cosijns .niet min
der bezorgdheid. Hij meende o.m., dat er voor 
de jeugd ook spoedig iets moest worden ge
daan op het terrein van de belastingen. Hij 
dacht· hierbij aan· jonge mannen, die na hun 
militaire dieJïst willen gaan trouwen en aan 
jongens en meisjes, die op kamers leven. 

Welnu, ook in dit opzicht kunnen wij het met 

hem eens zijn en wij denken hierbij aan het 
actieve pleidooi van ons Tweede Kamerlid, mr. 
Van Leeuwen, voor hen, die in de z.g. "straf-
klasse" verkeren. , . 

Het kan zeker zijn nut hebben, dat in krin
gen van de K.V.P. zelf eens anders over dit 
belangrijke vraagstuk wordt gedacht. 

Geen K.V.P. Jongeren 
in de Kamer 

"Kritiek op gebreken m de eigen partij 
staken de K.V.P. jongeren ook niet 

onder stoelen of banken" schrijft de Volks
krant verc;ler haar aanleiding van de bijeen
komst van de jongeren in de K.V.P. 

"Tori v. Ruiten uit Gouda", aldus de Volks
krant, "vertolkte de algemene mening toen hij 
opmerkte, dat de nieuwe K.V.P.-fractie in de 
Tweede Kamer niet één echt-politieke jongere 
telt, zelfs niet na de uitbreiding, terwijl de jon
geren daarvoor a1les in het werk hebben ·ge-

. steld". 
Wij nemen aan, dat deZe kritiek wel juist zal 

zijn. Althans in de Volkskrant werd zij niet 
weersproken. 

Zonder ons er verder in te verdiepen, ver
melden wij deze feiten, omdat ])et interessant 
is te weten, wat er onder de katholieke jonge
ren leeft. 

Socialistische eenzijdigheid 

Te vaak moeten wij er helaas melding van 
maken, dat de socialisten, vele zaken 

wel zeer eenzijdig kunnen voorstellen. V aak 
nog treedt het oude dogmatische socialisme 
naar voren, dat men in theorie heeft prijs te 
geven, doch dat in de praktijk, maar al te vaak 
weer opduikt. Het voortborduren op het thema 
van de klassestrijd blijft in socialistische kring 
nog immer een veel geliefde bezigheid, die men 
blijkbaar niet kan laten varen . 

Het "doorbreken" is voor vele socialisten in 
dit opzicht blijkbaar een erg moeilijke taak, 
omdat de strijdmeth~ en ::de· terminologie 
van de oude S.D. ' P. er të veel met de paplepel 
zijn ingegoten. 

Zelfs socialistische Kamerleden hebben met 
deze moeilijkheden te kampen. 

De heer In 't Veld gaf dezer dagen bij de 
behandeling v.an het ontwerp van wet "Verval
lenverklaring van het Vervreemdingabesluit 
niet-landbouwgronden, wijziging van de Ontei
geningswet, van de Wederopbouwwet en van 
de wet op vervreemding van landbouwgron
den" in dit opzicht een fraai staaltje te zien. 

Zijn betoog kwam hierop neer, dat alle 
grondeigenaren grondspeculanten zijn, die vol
gens de socialisten een walglijk bedrijf uit
oefenen. 

Dit is wel een zeer eenzijdige en niet faire 
voorstelling van zaken. 

Ons Kamerlid, baron de Vos van Steenwijk, 
aarzelde dan ook niet de heer In 't Veld op zijn 
politieke vingers te tikken door hem toe te 
voegen, dat de socialistische oud-minister wat 
voorzichtiger diende te zijn met zijn kwalifica
ties. 

De heer In 't Veld haalde daarop bakzeil 
door te verklaren, dat hij met speculanten die 
lieden had bedoeld, die goedkope gronden op
kopen om deze later duur te .kunnen verkopen. 

Ja, dat is dan ook heel wat anders. Maar 
men vraagt zich af, waarom heeft de heer In 
't Veld dit niet onmiddellijk verklaard. 
' Waarom was het hodig pas een correctie te 

geven, nadat de heer In 't Veld over de on
juistheid van zijn bewering werd aangevalle~ ? 

Wij hebben niet ten onrechte reeds vaker de 
verzuchting geslaakt over de vos met zijn rode 
haren en streken. Dat zal voorlopig wel niet 
veranderen, tenzij een nieuwe gener3:tie d.er
mate is "doorgebroken", dat de hennnermg 
aan de oude S.D.A.P. is weggevaagd. In elk ge
val zit de oude rode erfenis vele P.v.d.A. men
sen blijkbaar nogal zwaar op de maag. 

Flodder journalistiek 

Het Vrije Volk heeft een rubriek genaamd 
"Langs de wallekant". Een erg toepas

selijke naam, aangezien de inhoud ervan af en 
toe waarlijk kant noch wal raakt, getuige het 
navolgende stukje, dat onder het hoofd "Wan
neer" de lezer wordt voorgeschoteld: 

I 
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.. Wanneer", zo vraagt mevrouw ]. H. Ritze
ma-Bos zich af in De Telegraaf van zaterdag • 
.. wanneer zal eindelijk dit volk eens wakker wor .. 
den om de ondergravers van ons nationaliteits
besef een definitief hàlt toe te roepen?" 

T e~echt dient de redactie van dit dagblad de
z~ en de coeur van een ongetwijfeld getergde 
zrel op onder de intrigerende kop .. Wanneer". 

. Begrij_Pt u er iets van lezer ? Wij niet. Dit 
IS ook met z.o verwonderlijk, want de schrijver 
van de rubnek "Langs de wallekant" heeft er 
!1.1· zelf nie~s. van begrepen. Hij, toch schrijver 
m een pohbek dagblad, toont in de eerstè 
plaats niet te w~ten wie ds. Ritzema Bos is ea 
daarom maakt hij er maar· van: mevrouw Rit
zema Bos! 
. ~nfin, moeten wij de schrijver nog verder 
mhchten ? ;Het heeft weinig zin iemand die 
schrijft over dingen waar hij geen verstand 
van heeft op het goede spoor te brengen en. 
daarom laten wij het maar: zo. Inmiddels over 
voorlichting gesproken ! . ' . 

Misschien zou de schrijver er goed aan doerl 
een nieuwe rubriek te openen onder de titel: 
"Van de wal in de sloot". 

"Ordnung musz sein" 

Waarover wij in het navolgende stukje 
gaan schrijven moge dan wel niet met 

politiek te maken hebben, de naam van oruae 
natie als toeristenland is er in elk geval teil 
nauwste bij betrokken en dat is op zich zelf 
al zeer belangrijk, omdat een ieder -het wel met 
ons eens zal zijn, dat elkeen er het zijne toe 
zal hebben bij te dragen, teneinde de naam van. 
ons land als toeristencentrum van toenemende 
betekenis hoog te houden. 

Het geval waarop wij doelen speelde zicla 
vorige week in Amsterdam af. . 

Dertig Zweedse jongelui, die op vacantie 
waren meldden zich in de nacht van zaterdag 
op zo11dag bij een jeugdherberg in de hoofd
stad om logies. Zij kwamen niet zo maar oR
verhoed&, doch hadden reeds maanden geleden 
in deze jeugdherberg een nachtverblijf gereser-
veerd. 

Later evenwel dan was afgesproken arri
veerden de Zweedse jongelui ter plaatse, aaR
gezien zij panne met hun autobus hadden ge-

. kregen. De "vader" van de jeugdherberg ...., 
vaa.rdde dit.exeuua echter met en weigerde cle · 
jongelui de·toegang. 

Zelfs de politie -kwam er aan te pas, die 
trachtte te bemiddelen tussen .de je_u,gdherberg;" 
beheerder en de teleurgestelde je\lgdip 
Zweedse vacantiegangers. Maar. tevergeefs. De 
"vader" van ·de jeugdherberg wist van geen 
wijken en hield zich star aan de "regels "-* 
het huis". 

De Amsterdamse politie zorgde evenwel voor 
een voortreffelijke en doortastende oplossing 
door in allerijl de wachtkamer van hun garage 
aan de Overtoom te ontruimen en er veldbed
den te plaatsen, zodat de vermoeide Zweedse 
reizigers alsnog een onderdak vonden. 

De' houding van de jeugdherbergbeheerder 
achten wij ergerlijk. De houding van de Am
sterdamse politie juichen wij van harte toe. Zij 
heeft de naam van ons land in den vreemde 
op een voortreffelijke wijze helpen hoog hou
den, waarvoor op deze plaats een warme hulde. 

Nieuwe onderwijsnoden 
dienen zich aan 

Jaren geleden mochten wij in ons blad wij
zen op de zo berucht geworden "gehoor• 

tepiek", die een vloedgolf van leerlingen te 
zien zou geven bij ons lager onderwijs. 

In het bijzonder heeft ons Tweede Kamerlid, 
mevrouw Fortanier-de Wit, zeer tijdig in het 
parlement op dit gevaar gewezen. Tevergeefs 
helaas, de regering kwam te laat met haar 
maatregelen met alle rampzalige gevolgen van 
dien. 

Op het ogenblik doet zich ongeveer een ge
lijksoortige ontwikkeling voor met betrekking 
tot ons nijverheidsonderwijs. De "geboorte
piek" is bezig de lagere scholen te verlaten e11 
dient zich o.m. aan bij het Nijverheidsonder
wijs, dat een ontstellend gebrek a.an school
ruimte heeft. 

Met andere woorden': de bouwstop speelt 
hier een belangrijke rol. In kringen van het 
Nijverheidsonderwijs slaat men hierover m~t 
recht alarm. 

Hier ligt een _belangrijke taak voor de nieu-
we minister van Onderwijs. · 

Hopelijk loopt men thans nu eens niet achtel 
de feiten aan. 

• 



Nieuwe reacties van ·onze 
N-ieuw-Guinea inzake 

lezers 

DE OPROEP DER SYNODE 
(Ingezonden) .",, 

Na lezing van de ernstige, weloverwo· 
gen en bewogen oproep van de Generale · 
Synode mijner kerk - oproep tot bezin
ning op onze verantwoordelijkheid inza
ke Nieuw-Guinea, die mij <als ik dit een 
()genblik uiteen mag leggen) èn als 
c:hristen èn als liberaal zeer sterk aan
lprak - was ik weinig minder dan ont
hutst over de reacties hierop in het week
blad van mijn politieke partij. De oproep 
der Synode is gedateerd op 27 juni. Het 
nummer van ons weekblad op 30 juni, 
óoch reeds 29 juni bij mij bezorgd. Vraag: 
hebben de 3 verontwaardigde inzenders 
de oproep gelezen of reageren zijn uit
sluitend op persuittreksels? Tweede 
vraag: acht de redactie het oirbaar deze 
felle reacties te publiceren vóór'dat zij 
haar lezers eerst zelf en volledig heeft 
ingelicht over de Synode oproep? 

De heer Ritzema Bos beschuldigt de 
Synode van . verraad, onder het motto: 
Soekarno vraagt en wij draaien. Ik wens 
op een dergelijk peil niet te discussiëren 
maar acht mij verplicht èn als lidmaat 
mijner kerk èn als lid mijner politieke 
partij tegen zijn ingezonden artikel te 
'Protesteren. 

De heer Van Leeuwen schrijft over 
·"het hoogste peil" onzer cultuur in onze 
overzeese gebiedsdelen. Ik zou hem wil· 
len vragen of dit misschien 'ook geldt 
voor dat %. gedeelte der bevolking van 
Nieuw-Guinea, dat nog niet eens ontdekt 
is en hem willen raden zich eens minder 
eenzijdig over onze ·cultuur in onze vroe. 

. gere wingewesten te laten voorlichten. 
· Het lkrontste>-beilwaar van Pastor is 

kennelijk, dat iie kerk zièh 'bemoeit met 
de politiek. Ik ken dat bezwaar uit een 
recent ·verleden, ik ken het zelfs aan den 
lijve, want van wege die bemoeieniS' sloot 
men mij toen op in gevangenis en con· 
centratiekamp. Voor het .geval deze col· 
lega tot dé Hervormde Kerk behoort mo
ge ik .hem herinneren aan de Kerkorde 
artikel III: "de orde in het leven en wer. 
ken der kerk' strekt zich uit over het ge
tuigen~$ tegenover overheid en volk", en 
~rtikel VJ~I; .· .. de l!:erk wendt zich tot .. 
overheid en volk, om het leven· naar Gods 
beloften eq geboden te' Ïichteii"~ ' · · 

Men is. blijkbaar erg bang van de in· 
vloed der socialistische dominees in de 
Synode. Om legendevorming te voorko
men moge . ik er daarom op wijzen, dat 
de huidige Synode naar politieke kleur 
eer ,.rechts" dan "links" is te noemen! 

Tenslotte: wat is nu eigenlijk het "li· 
berale" in de felle' reacties, die de redac. 
.tie in voor ingezonden stukken uitzon· 
derlijk grote opmaak heeft geplaatst? 
Men zou mij zeer v..erplichten door mij 
clat duidelijk te maken! Liberalisme heeft 
voor mij nog altijd van doen met radi· 
eale vooruitstrevendheid en ik hoop, dat 
er een liberale partij in Nederland zal 
blijven bestaan, die zijn radicale leden 
niet (door onevenredige invloed van con.' 
servatleve elementen) gaal; dwingen tot 
politieke dakloosheid. 

Lekker kerk. Ds. W. C. Ligthelm. 

Aantekening van de redactie: 

Ds. Ligthelm (Ned. Herv. predikant te 
Lekkerkerk) behoeft zich in ieder geval 
geen zorgen te maken over de liberaliteit 
van de redactie, die het juist met haar 
~iberale opvattingen in strijd zou achten, 
mgezonden stukken van haar lezers te 
weigeren over een Oproep die immers 
gericht is tot: "Het Nederla~dse volk". 

Zoals we ook geen ogenblik hebben ge
a~rzeld, ~ijn stuk en die van nog enkele 
andere meuwe inzep.ders te plaatsen. 
W~ hebben er evenmin bezwaar tegen, 

dat mzenders schrijven over onderwer
pen" waar we zelf (nog) geen oordeel 

· , ~lV.er hebJ:>en gegeven. Het lijkt ons nu 
JUlst. nuttig, daarover eens een vrije dis
cussie toe te laten. 

Voor een zaak als deze. is de mening 
van de redactie trouwens niet het be· 
langrijkste. Uiteindelijk wordt de kwestie 
Nieuw-Guinea, zo dikwijls die in eniger
lei officieel verband ter sprake komt, 
door onze Kamerfractie behandeld. 

Er zullen zich nog gelegenheden genoeg 
voordoen, waarin dat het geval zal zijn 
en we hopen daar dan de aandacht aan 
te geven, welke het dan gèsprokene ver· 
dient. 

·Juist. ook voor onze Kamerleden achten 
we kennisneming van een onbelemmerde 
discussie tussen geestverwanten over· 
actuele onderwerpen van belang~ 

Dat inzenders hun stukken hebben ge
schreven als reactie op de .uitvoerige pu. 
blicaties in de bladen, lijkt <>nS in het ge. 
heel niet ontoelaatbaar. Er zijn zovéél 
zaken, waarvan men slechts kennis kan 
nemen door de publicaties in de dagbla· 
den. Zij zorgen voor de openbaarheid e:n. 
niet ieder is in staat, zich van alles de 
originele stukken aan te schaffen. Die 
uitvoerige publicaties hebben toch wel 
het voornaamste van het betoog der Sy-
node weergegeven. • 

NIEUW-
(Ingezonden) 

Wanneer men de ingezonden artikelen 
in ons weekblad van 30 juni leest, be• 
grijpt men eerst recht, waarom de Sy- . 
node der Ned. Herv. Kerk zich geroe
Pen voelde met algemene stemmen de 
bekende oproep tot bezinning over 
Nieuw-Guinea. ·te publiceren. 

Het is .deze mentaliteit, die de heren 
Ritzema Bos en van Leeuwen ons dui
delij•k afschilder~. die· de•. Synode i te
recht, wil afwijzen, omdat zij achterlijk 
en gevaarlijk is. 

Nederland. heeft immers een plaats 
in de we.reld, waar het niet alleen is, 
maar waar meerdere volken zijn. Het 

· heeft in deze volkerengemeenscha u zijn 
verantwoordelijke taken, niet allee~ t.b. 
V. zichzelf, maar VOOr de hele gemee~
schap. 

Daarin past niet ·meer de volstrekt€: 
souvereiniteit en J helemaàl niet de im
perium-gedachte. In feite gaat het de 
mensen, die met deze ideeën rondlopen, 
om' de vroegere machtspositie terug te 
winnen; althans in ieder geval om te 
houden wat ze hebb~n. 

Zij verkneuteren zich inwendig met 
eeri "zie-je-wel", wanneer er in Indo· 
nesië weer iets fout gaat en het gaat hen 
helemaal niet om de bevolking zelve. 
Daarom doet het ook zo lachwekkend 
aan, te lezen, dat de heer Ritzema Bos 
zegt, dat het overduidelijk is, dat de 

Een uitspraak in strijd 
met bet principe: 

scheiding van' 
kerk en staat 

(Ingezonden) 

Waarschijnlijk heeft dé uitspraak van 
de Generalè Synode van de Ned. Herv. 
kerk inzake Nieuw Guinea ook uw ver
bazing en ontzetting opgewekt. Het is 
natuurlijk vooral de taak van de lid
maten zelf om verzet aan te te>kenen 
wat ik ook rèeds gedaan h.eb aan het 
adres van dr. Galerna te Aduard, die 
daartoe een oproep in. het Nieuwsblaá 
van het Noorden geplaatst had. 

Desniettemin lijkt het mij zeer gewenst 
als ook de politieke organen in de oppo
sitie komen, al was het alleen al om
dat deze uitspraak in strijd is met 
het principe: scheiding van kerk en 
staat. 

Meer wil ik er niet van zeggen, want 
het stuk is op alle punten aanvechtbaar 
en de publikatie betreurenswaardig. 

E. L. DALLlNGA-DE LANGEN 

Tenslotte willen we, ter voorkoming 
van misverstand voor de toekomst, er 
wel de aandaèht op vestigen, dat er na
tuurli~k grenzen zijn voor de plaatsing 
van "mgezonden stukken". Een dier gren
zen wordt gevormd door de betrekkelijk 
beperkte plaatsruimte van ons blad. Bo
vendien is er een begrenzing in de tijd 
in dien zin, dat over eenzelfde onderwerP 
uiteraard niet onbeperkt kan . worden 
doorgediscussieerd. 

Voor het ogenblik hebben we de dis-
cussie echter nog niet gesloten. Red. 
V. en D. · 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

G UINE A 
papoea voor de leiding van de Hervorm
de Kerk geèn rol speelt. 

Juist het belang van de mensen zelf, 
in dit geval v11n de papoea's èn van de 
vol,kerengemeenschap staan voor de 
Synode vooraan, en niet dat van Ne
derland. Dat vind ik overduidelük. 

Het is een verheugend verschijnsel, 
dat de Kerk, die eeuwenlang achter de 
feiten aanliep, nu bijgekomen is en over 
actuele .I>roble~en. iets . he~~t . t~ zeggen. 
Omdat Iedereen een mening heeft over 
actuele problemen, brengt dit het ge
vaar met zich mee, dat men reactie op· 
roept en ook, dat men mogelijk te ver 
vooruit holt. Het is echter een plicht 
van de Kerk het ingedommelde geweten 
weer waltker te schudden. 

Ik kan mij persoonlijk niet verenigen· 
·met de conclusie, waartoe de Synode' 
komt en kan voor een goed deel mee~ 
gaan met wat het Alg. H'blad schrijft op 
30 juni. 

Van deze "oproep" . is de Raad voor 
de Zending de geestelijke vader. Mtm 

dient niet tè vergeten, dat de geweldi. 
ge arbeid van zending en missie overal 
·de spits afbijt. Zij zijn het, die Nieuw· 
Guinea openleggen, op een grote af· 
stand gevolgd door het B.B., zij verzor· 
gen al het onderwijs en de geneeskun· 
dige verzorging. Zij zijn de enigen, die 
de papoe's werkelijk ontmoeten. Zij 
hebben dan ook het recht hier iets over 
te zeggen. 

Al heb ik ernstige bezwaren ertegen, 
het Nederlandse volk heeft deze oproep 
tot bezinning zeer zeker nodig, opdat 
het de geliefkoosde denkschema's eens 
kritisch bekijkt. En dan gaat men .het 
betoog van de heer Ritzem~ Bos, dat 
het werk van de Synode "slechts immo· 
reel ker<kelijk gedoé" is, "schandelijk" 
en "verraderlijk jegens het Nederland· 
se Rijk" en dat het slechts geleid wordt 
"dpor de ene vraag: Wat wil ·soekar· 
no?", met intense afkeer bezien. 

De heer Van Leeuwen praat in h~t 

bekende denkschema natuurlijk over 
de collaborateur Soekarno en heeft het 
over het hoge peil van de Nederlandse 
cultuur in de overzeese gebiedsdelen 
(men denke hievbij slechts aan Nieuw
Guinea!) Gelukkig, dat een gezagheb· 
bend college als de Synode der Ned. 
Herv. Kerk hiertegen haar stem laat 
horen. En het spijt mè, dat er mensen 
zijn, die zich vooruitstrevende liberalen 
noemen, die er bovengenoemde mening 
en houding op na houden. 

Delft. F. WAGENMAKER 

Coplo voor 4o•o rubr~ea te sention •••re 
MojuHr. Joh. H. Springer, Aloxontlor
ttroot 16, Hoorlom. 

Nieuws uit vrouwengroepen 

Hier volgen enkele berichten, die 
nog uit vrouwengroepen zijn 

ontvangen. 
Daar is .om te beginnen Driebergen, 

waar het seizoen besloten is met een 
bijeenkomst, waar mevrouw Humme· 
Ammerlaan o.a. heeft gesproken over 
Geestelijke Vrijheid. 

Dan is er Gouda waar in het afge
lopen seizoen aèhtereenvolgens zijn 
geweest: mej. A. J. Steffelaar, met het 
onderwerp: "De staatkundige positie 
van de vrouw in West-Europa", me- · 
vrouw Stoffels-van Haaften over: ,.het 
Nederlandse Vrouwenverenigingsle
ven" en mej. ten Broecke Hoekstra 
ovei: "de vrijheid van de consument"; 
terwijl tot slot in een gezamenlijke 
bijeenkomst met de gehele afdeling 
mevr. Fortanier-de Wit "Politieke 
actualiteiten" behandelde. 

Naar de nieuwe vrouwengroep op 
Flakkee hebben 3 spreeksters de reis 
ondernomen; nl. mevr. v. d. Torren
Veendorp (naar de oprichtersvergade
ring), later mevr. Bier-Reitsma en ten 
slotte in juni ondergetekende. 

Bij ·die gelegenheid werd ons in het 
oor gefluisterd, dat men op een van 
de Zeeuwse eilanden er ook over 
denkt een vrouwengroep op te rich
ten. Succes toegewenst! 

En de andere vrouwengroepen? Die 
laten. weinig van zich horen, zoals een 
paar weken geleden reeds werd ge
constateerd. Wij hopen nu er gegevens 
voor het jaarverslag over · te krijgen, 
want anders komt daarin geeh juist 
beeld van de activiteit van de ver-

, schillénde . vrouwengroepen. -
J.RS: 

Naiaarsconferentie 
op 6 en 7 oktober a.s. 

De najaarsconferentie is voor dit 
jaar vastgesteld op 8 en 7 okt., 

weer op de Pietersberg in Oosterbeek. 
Noteert U alvast de datum? Er staan 

interessante onderwerpen OJI het pro
gramma. 

Eind augustus, begin september, als 
het gewone leven weer begint, gaan 
de convocaties uit. J.H.S. ________________ J 

Ds. Joh. P. van Mollem 
waarschuwt t~en 
werk verbanden 

binoen de V.V.D. 
(Ingezonden) 

In het "Rotterdams Vrijzinnig-Her
vormd Ker~blad" van 28 juni schrijft 
de voorganger der afd. Rotterdam der 
Ver. van Vrijz. Herv., ds. Joh. P. van 
Mullem, over de uitslag der verkiezin· 
gen en stelt vast, dat het met de gees
telijke vrijheidsgedaclhte in de nieuwe 
Kamer er niet te best voorstaat. Vóór 
Wereldoorlog II stonden liberalen, vrij
zinnig-democraten en socialisten pal 
voor de geestelijke vrijheid (1918: 10.2 
pct., 5.2 pct., 22 pCt.), terwijl thans de 
P.v.d.A. blijkens de crema.tiekwesti>e 
niet volledig betrouwbaar meer is als 
bondgenoot in de strijd voor geestelijke 
vrijheid. Daarom roept ds. van Mullem 
de leden zijner afdeling op, om in hun 
partij te strijden: . 

"de socialisten voor versterking van 
de vrij·zinnigheid en voorts te zorgen 
dat de invloed van de Hervormde orto· 
dokse Synode in de partij niet zal lei· 
den tot ondergraving van de geestelijke 
vrijheid, van de vrijzinnigheid. De open
bare school worde niet met behulp van 
de PN.d,A. door ae Hervormde Synode 
verortodokst; het volksleven wordt niet 
met behulp .der P.v.d.A. in ortodoltse 
banen geleid. 

En de oproep tot onze leden in de 
v.v.n., luidt: 

voorkomt dat in de V.V.D. zoge
naamde werkverbanden zouden ont
staan, want via deze zoudèn de· orto
doksen en de roomsen invloed krijgen 
op de leiding, gelijk zij dat reeds heb
ben in de P.v.d.A. P.D.v.R. 
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Terugblik op de verkiezingsstrijd 

Opvallende stabiliteit van het ~iberale volksdeel 
Is de les van de dertiende juni thans in confessionele kringen verstaan? 

(Ingezonden) 
I 

Wanneer wij terugzien op de jongste verkiezingsactie, dan mag m.i. worden 
vastgesteld, dat deze door onze partij met meer élan en inspanning dan de 
liberalen in jaren hebben opgebracht, is gevoerd. 

Ongetwijfeld hebben tallozen uit de voortreffelijk geslaagde V.V.D.-Dag de 
geestdrift geput, welke nodig is om gedurende geruime tijd de gang er in te 
houden. Het ~litante.liberalisme was herleefd en kon zich aan de kiezers presen
teren. met een principieel verantwoord, vooruitstrevend urgentieprogram. 

-Daarbij mag het partijsecretariaat lof worden gebracht voor de keuze van de 
middelen om de campagne op publicistisch verantwoorde wijze te kunnen voeren. 

De in o~op gebrachte vouwbladen waren "to the point", de verkiezingsprijs
vraag suggereerde een voortgaande groei van de V.V.D.-aanhaog en vooral het 
aanplakbiljet met de "kop van Oud" - als ik het wat oneerbiedig, maar populair 
zo mag uitdrukken - stond, letterlijk en figuurlijk, met hoofd en schouders boven 
lle concurrerende affiches uit. 

Daarmede· wil ik niet zeggen, dat er 
niets meer te verbeteren zou zijn. 

Zij vormen een macht op de achter
grond, welke zich - ook in publiek· 
rechtelijke bedrijfsorganisatie! - tot een 
gevaar voor. het democratisch bestel 
dreigt te ontwikkelen .. Dit gevaar wordt 

groter naarmate de· confessionele ar
beid erscentrales in het zog van het N.V. 
V. worden meegetrokken. 

Uit zelfbehoud - om zich tegen le
denverlies te vrijwaren - hebben zij 
zich la ten verleiden aan het overbieden 
mee te doen. Wanneer de eenvot!dige 
arbeider geen verschil meer ontdekt tus
sen wat zijn confessionele voormannen 
bepleiten en wat het N.V.V. voorstaat, 
dan wordt de binding, ook in politiek 
verband, losser en ontstaat de neiging 
om te deserteren. 

De doorbraak heeft dan ook voors
hands veel minder principiële dan wel 
opportunistische achtergronden. Vele 
confessionele arbeiders zijn .Óp drift ge. 
raakt en wanneer de P.v.d.A. op de be
staande voet nog vier jaren kan voort
gaan, dan zal het aantal afvalligen ver
der toenemen, tenzij de confessionele 
vakbondleiders er nog tijdig in slagen • 
een eigen beleid te gaan voeren, dat 
wel vooruitstrevend, maar niet crypto
socialistisch is. 

Wanneer men dezer dagen de heer 

Middelhuis in een K.A.B.-vergadering -
helaas te laat! -heeft horen waarschu. 
wen tegen bepaalde gevaren van het . 
laatstelijk gevoerde loonbeleid, dan krijgt 
men de indruk, dat de les van 13 juni ia 
verstaan, maar het Is de vraag, of men 
de kracht en de moed kan opbrengen 
om - met aanvaarding van de daaraan 
verbonden risico's - het roer resoluuS 
om te gooien en buiten het rode kiel· 
zog een eigen koers te gaan varen. · 

Dat dit ook uit politiek oogpunt van 
groot belang zou zijn, ligt in de rede 
want de overlopers uit confessionele 
kring_en, die de P.v.d.A. - hoe handig 
heeft. zij dat in haar vetikiezingspropa• 
ganda gespeeld! - voor een burger· 
lijke hervormingspartij aanzien, zullen 
eens tot de ontstellende ontdekking ko
men, dat in het Paard van Troje, dat 
zij hielpen binnenhalen, het onvervalste 
socialisme verborgen zit. · 

Over de perspectieven van onze par• 
tij bij deze ontwikkeling In een volgen· 
de bijdrage. 

F. L. v. d. LEEUW 

Tijdens mijn reizen door het gehele 
land is het mij opgevallen, dat de "plak
intensiteit" in heel wat plaatsen te wen
sen, overliet; er waren nog te veel offi:
ciële aanplakborden, waar onze biljet
ten ontbraken of in sléchte staat van 
onderhoud ·verkeerden. 

Het viel mij op, dat vooral het wat 
te hoge en te smalle biljet met de leuze 
"Hoger loon voor harde werkers" het 
meest werd beschadigd. Klaarblijkelijk 
stak het denivelleringsstreven van onze 
partij rode en andere broeder-s wat al ie 
zeer in het gemoed! 

KAN.TTEKENINGEN BIJ ONS POLITIEK 
OPINIE ONDERZOEK 

De V~V.D. bleef zichzelf 
Wallneer men bedenkt, dat onze par

tij in financiële mogelij~heden in ge
oefend 'kader, in connecties met pers en 
radio nog steeds een grote achterstand 
heeft en noch de vakbeweging, noch 
kerkelijke invloeden als machtige steun 
op de achtergrond kon mobiliseren, dan 
mogep wij over het bereikte resultaat 
zeker. niet ontevreden Zijn_ 

He1 liberale volksdeel ,heeft in de 
soms :felle verkiezingsstrijd een opvallen
de stabiliteit' getoond. De V.V;D. is, 

ondanks hernieuwde concurrentie van 
splinterpartijen zonder serieus program, 
zichzelf gebleven en heeft ook aan de 
zuigkrach~ van de in het tegerings~ 
kasteel tronende socialisten weerstand 
geboden. 

Men moet daar niet licht over denken. 
Niet alleen de intensieve propaganda 

met de in werknemerskringen populai
re "Vader Willem"., maar ook het werk 
van bepaalde socialistische ministers 
(Mansholt en Suurhoff) is nu eenmaal 
voor de materialistisch en weinig kri
tisch-principieel ingestelde massa spec
·taculair. Daar helpt geen argumenteren 

• met aantasting van de geestelijke vrij
heid, en zelfs niet met de aperte mis~ 
lukking van het woningbouwbeleid, te
gen. 

Ik durf nog altijd de stelling te verde
digen, dat het merendeel van de kiezers 
zijn keuze doet op grond van de overwe
ging, dat men meent, dat bepaàlde, in 
hoofdzaak materiële, persoonlijke en 
groepsbelangen het best bevorderd zul
len worden dan wel uit hoofde van bhi
ding door geloofsovertuiging of traditie. 
Het aantal kiezers, dat zich uitsluitend 
door beginselen laat leiden, is niet groot 
waarschijnlijk in onze kring het grootst. 

Op 13 juni j.l. heeft zich weer een 
verschuiving voltrokken in de richting 
van wat men de "materialisten" zou 
kunnen noemen. 

De winst. van de P.v.d.A. heeft m.i. 
niet het aantal beginselvaste socialisten 
vergroot, maar slechts het aantal mee• 
lopers om den brode. 

Die winst was groter dan algemeen ... 
verwacht werd. Men voorzag, dat de 
voortdurende decorwisselingen op het 
communistische wereldtoneel de nuch· 
tere elementen onder de arbeiders tot 
het rustiger democratische socialisme 
zouden doen terugikeren, maar JVelen 
hebben niet verwacht, dat er nu al een 
bres in de confessionele partijen gescho· 
ten zou worden. 

Doorbraak met 
opportunistische 
achtergronden 

Dat dit te eniger tijd zou gaan gebeu
ren, lag voor de hand voor degenen, die 
beseffen - hoe groot de invloed van de 
vakbonden in politicis wel is geworden. 

Twee duisend inzenders kozen dezelfde 5 prol{rampunten, zij het in wi&~lende raft~!orde 
Drie van de tien prijswinnaar& zijn Rotterdammer• 

In de vei'kiezingsprijsvraag, die onder de naam Politiek Opinie Onderzoek is 
uitgeschreven door ons hoofdbestuur, hebben niet minder dan drie Rotterdamse 
Inzenders een der uitgeloofde televisiètoestellen (of een chèque ter waarde van de 
prijs van zulk een toestel) gewonnen. 

De zeven andere prijzen zijn verspreid over het land gevallen. 
Laten we nog even in ht>t kort vertt>llen waarom het ging. 
Men weet, dat er in de grote advt>rtentit>, die dt>ze prijsvraag aankondigde, 

16 programpunten stonden vermeld. 
'Pe taak ~,r inzenders ~stond uit het zwar.t maken van de vijf ·bokjes vóór 

de programp~teu, cUe naa~ hUD ~-g de. Meest beiaagrijke waren.• 
Daamaast moesten de Inzenders ook nog nclen naar het aantal stemmen, dat 

op dè lijsten van de V.V.D. zou worden uitgebraciht. 
Er zijn 1"1.000 oplossingen van de prijsvraag binnengekomen.· 

De ·commissie, die de uitslag had te 
bepalen, heeft in de eerste ph.ats nage
gaan, w11-t de grootste · groep was, die 
eenzelfde combinatie van programpun
ten had samengesteld. 

Het was een groep va·n 141 inzender!!, 
die de volgende vijf programpunten in 
deze volgorde had gekozen: 

1. Meer woningen· door meer vrijheid 
en meer ruimte voor particulier initia
tief. 

2. Eel'biediging van het beginsel der 
geestelijke vrijheid en van de overtui
ging van democratische minderheden. 

3. Vereenvo1:1diging van liet belasting
stelsel met sterke vermindering van het 
verschil in belastingdruk tussen ge
huwden en ongehuwden. ln het bijzon
der in het belang van boeren, handel-

drijvende middenstand en ambachtslie
. den opene het belastingstelsel de mo
gelijkheid tot het belastingvrij vormen 
van reserves voor slechte jaren. 

4. Vrijere loonvorming met grotere 
waardering voor extra-prestaties. 

5. Krachtig streven naar de eenhei:l 
van Europa met een open oog voor het
geen werkelijk bereikbaar Is. 

Toen eenmaal was bepaald, we~ke in
zenders deze combinatie van 5 program. 
punten in cfeze volgorde hadden samen
gesteld, kwam het meer op een loterij
element gelijkende geraden aantal stem
men op de partij uitgebracht" mee in 
aanmerking voor definitieve toekennirg 
van de prijzen. 

Het aantal uitgebrachte stemmen heeft 
bedragen 502.326, 

Uitreiking van .de prijzen van onze verkiezings-prijsvraag door ·de organisator
propagandist der Partij, de heer L. v. Vlaardingen, aan de 'drie Rotterdams.e winnaars, 
Op de voorgrond, naast de heer v. Vl,aarding<;p, de gelukkige winnaars, Mevrouw 
Mes, Mej. Ameling en de heer Cramer. Daarachter mr. I. Kamp, voorzitter van de 

afd. Rotierdam en Mej. R. E. Buursink, administratrice. 

Van de drie Rotterdamse prijswlnnaat•s 
had de heer J. Cramer, Peppelweg 87 d, 
het aantal, toen natuurlijk nog uit te 
brengen stemmen, gei!ICI:\!it .. op 502.438; 

'de heer F. ~es, Heemskerkstraat 3, had 
geraden 503.070 en de heer G. J. Ame-

ling, Allard Piersoustraat 35 d had 
501.099 ingevuld. 

De heer Cramer bleek dus slechts 131 
stemmen er naast te zijn geweest. 

Het hoogst geraden aantal stemmen 
was in de prijsvraag 5$5.0()9. EigenJUk· 

.heeft dèze inzender ons aller verwach• 
ting en · ons aller hoop In Cijfers ultg.; · 
drukt. MerkwaardiJ lijkt ons vooral . de 
keuze, die bij zovelen was gevallen •>P· : 
het vijide pro'g'ra~ptirti~ · · ·, > ,' '· •• • • , 

1 
Blijkbaar is de éénwording vari Euro- . 

pa een gedachte, die leven krijgt in de· '· 
geesten van onze aanhangers. Want al 
.zi.in de drie Rotterdamse prijswinnaars 
niet Ingeschreven in de ledenlijst van 
de afdeling, men mag aannemen, dat 
ze tot onze geestverwanten behoren. 

Dat bijna 30% van de prijswinnaars 
te Rotterdam woont, was aanleiding voor 
ons afdelingsbestuur om de prijsuitrel· 
king met enig officiële plechtigheid te 
omringen. 

De prijswinnaars wa1·en uitgenodigd 
ten kantore van de afdeling aan de 
Voorschoterlaan te komen en ook de 
heer Van Vlaardingen, onze propagan
dist, was bij de uitreiking aanwezig. 

De heer Cramer was er in perso<>n, 
mevrouw Mes nam de plaats van haar 
echtgenoot in en voor de heer Amelink, 
die van zijn vakantie buiten genoot, 
trad zijn dochter op. 

Mr. J. J. Kamp, onze afdelingsvoor
zitter heeft met enkele vriendelijke 
woorden, waarin_ hij niet naliet de 
scherpzinnigheid en de handelsgeest van 
de Rotterdammers in het algemeen te 
prijzen, hulde gebracht aan de prijsw;n
naars. 

De heer Van Vlaarrlingen zag in de 
voortvarendheid van de Rotterdamse 
propagandacommissie, die 100.000 extra 
exemplaren van de prijsvraag heeft 
verspreid, mede een van de oorzaken, 
dat er 3 prijswinnaars in die stad ~a
ren. 

Natuurlijk is aan de enige prijswin
naar, die in persoon aanwezig was. ge-· 
vraagd, welke overwegingen hem hád· 
den geleid tot zijn keuz~ uit de zestien 
program punten. 

Dat Zijn eigen zoeken naar een wo
ning, waarmede hij lang bezig was s:e
weest hem op dit denkbeeld had ge
bracht, lag voor de hand. Defensiege
dachten hadden hem er toe gebracht te 
menen dat het Nederlandse volk vo:Jr 
éénwo;ding van ons werelddeel meer en 
meer zou gaan gevoelen. _ 

Naar de heer V:an Vlaardingen ons 
nog verklapte, hadden wel 2000 inzen
ders dezelfde - combinatie van 5 pre
grampunten ingezonden, doch lang niet 
alle in dezel~de volgorde als de he
kroonden. 

• 
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Godsdienstonderw~js op openbare school 
daarmee, hoe nuttig 

openbare en bijzondere 
Wordt ook, 

school niet 
de grens tussen 

vervaagd?) 
Een voordracht van B. en W., waaraan naar onze waarneming in de pers nauwe

lijks aandacht is geechonken, doch die ons ·toch wel interessant lijkt, is die, waarin 
tie raad wordt gevraagd hei: godsdienstonderwijs op de openbare scholen te subsidië
ren. Op verscheidene openbare scholen wordt aan kinderen, wier ouders dat wensen, 
godsdienstonderwijs gegeven, dat verzorgd wordt door verschillende protestantse 
kerken. Deze kerken stellen daarvoor jaarl\)'"ks f 40.000 beschikbaar, doch dit bedrag 
is. volgens de voordracht van B. en W., niet voldoende om dit onderwijs op alle 
IIClholen in genoegzame mate te kunnen geven. Zo moet dit onderwijs op 35 scholen 
voor A'ewoon lager onderwijs, 4, voor voortgezet A'ewoon lager onderwijs en 11 voor 
uitgebreid lager onderwijs A'eheel achterwege blijven, terw\)1 dit op de overige scho
len in lang· niet alle gevallen tot zijn recht komt. Teneinde in die leemte te voor-

. sien stellen B. en W. nu voor een subsidie te geven van f 100 per lesuur per jaar; 
deze geldelijke tegemoetkoming zal strekken ten bate van de Nederlandse Proiestan
tenbond, de Lutbel'Se, de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente in de hoofd
stad, welke met de Nederlands Hervormde Kerk ter zake van dit onderwijs ten 
nauwste samenwerken in het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (I.K.O.S.). 

Uit hoofde van de Lager-Onderwijs-
wet is er voor de gemeente geen 

verplichting om de kosten van het goda
dienstonderwijs te dragen, doch naar de 
mening van B. en W. wordt de mogelijk
.heid tot subsidiëring daarmeé niet uit
gesloten. Ten aanzien van de wenselijk
heid tot subsidiëring schrijven zij dan 
het volgende: 

"Er zijn vele ouders, die dit onderwijs 
voor hun kinderen begeren. Dit verlan
gen kan zijn grond vinden in de over
tuiging, dat de godsdienstige opvoeding 
een onmisbaar en integrerend bestand
deel is van de totale opvoeding en der
halve ook van de schoolopvoeding; het 
kan zijn reden evenzeer vinden in de op
vatting, dat de bijbel een element is tot 
de "opvoeding tot de christelijke en 
maatschappelijke deugden", waarvan 
art. 42 van de Lager-onderwijswet 
spreekt of een bijdrage levert tot de 
culturele vorming van het kind". 

Het komt B. en W. voor, dat deze 
overtuigingen het verlangen gemeen 
hebben, dat het· huidige godsdienston
derWijs, afgestemd op kinderen uit in
ter-kerkelijke en niet-kerkelijke miJieus, 
beter worde geoutilleerd en gefundeerd. 
Vandaar hun voorstel, waarvan B. en 
W. met nadruk verklaren, dàt hun 
standpunt geen consequenties zal mee
lwengen ten aanzien van de subsidiëring 
.an het bijzonder lager onderwijs. 

Tegen de strekking van dit voorstel 

Waar dit onderwijs uitgaat van ker
ken, is die Iaat~te opzet als neven- of 
hoofdbedoeling natuurlijk niet geheel 
denkbeeldig; daar zouden wij uit eigen 
ervaring voorbeelden van kunnen geven. 
Dat is geen kwaad op zichzelf, maar 
hier vervaagt de grens tussen de open
bare school en de bijzondere school; zo 
ziet men dan gebeuren dat de bijzondere 
school "veropenbaart" en dat de open
bare school "verbijzondert" - een pro
ces, dat men duidelijk heeft kunnen 
waarnemen bij de ontwikkeling van de 
Vrije Universiteit te dezer stede. Toen 
dit instituut onlangs jubileerde heeft 
het college van directeuren met trots 
gewezen op het steeds stijgend aantal 
ingeschreven studenten, met zekere 
trots ook er van gewaagd dat onder die 
ingeschrevenen vele niet-kerkelijke en 
zelfs on-kerkelijke studiosi te tellen wa.. 
ren en daaruit mede het "algemeen" 
nut van deze "bijzondere universiteit" 
afgeleid. 

••• 
oe culturele vorming van het kind is 

zeer belangrijk. Wil het later ont
vankelijk zijn voor de schoonheid van 
bepaalde kunststuitingen, schilderkunst 
architectuur, voor uitingen van. d~ 
geest, dan moet het de geschiedenis van 
de godsdienst kennen om er met begrip 
en dus ontvankelijk tegenover te staan; 
liet moet de bronnen van geestelijke of 
zo men wil religieuze herkomst kennen. 
In dat opzicht dreigt door de toenemen
de onkerkelijkheid een groot "opvoed
kundig" tekort. Er zou over te discus-

siëren zijn of men dit tekort moet aan
vullen op de openbare scholen door het-· 
geven van godsdienstonderwijs, dan wel 
dat men - en dan niet facultatief -
een leerstofuitbreiding geeft aan het 
vak geschiedenis of kunstgeschiedenis, 
waardoor de kennis van de geschiedenis 

. van de religie ten algemene culturele 
nutte wordt onderwezen. 

•• * 
Het behoud van een duidelijke grens 

tussen openbare en . bijzondere 
school is ons toch wel iets waard. Om 
openhartig te zijn: ook om politieke over
wegingen. Dit voorstel van B. en W. komt 
juist in een tijd, dat wij ten opzichte van 
politieke insluipsels nogal argwanend 
staan. De uitslag van de verkiezingen 
heeft getoond, dat de christelijke begin
selen als basis van staatkunde niet zo 
onaantastbaar zijn. · 

Vandaar enig onbehagen aan onze kant 
over de mogelijkheden van politieke wel
gevalligheid, welke dit voorstel van B. 
en W. ·in zich kan houden ten opzichte 
van groepen. die met grote b~langstelling 
naar het socialisme gluren. Breekt hier 

iets door?. Wordt hier langs geheel andere 
weg ook een onderwijs-steentje tot de 
doorbraak aangedragen? Wij weten het 
niet, doch ons onbehagen blijft; ook al 
ontgaat het ons niet dat in het college 
twee katholieken en een protestant
christelijke wethouder zitting hebben. 

Het blijft wel zaak de ontwikkeling 
van de "verbijzondering" van het open
baar onderwijs met enige aandacht te 
volgen. Niet alleen uit politieke achter
docht - zoals die aan onze kant, wij be
kennen het. eerlijk,, een weinig bestaat -
doch ook om öbjectieve ·overwegingen 
omtrent het behoud van het duidelijke 
karakter van qe openbare school. Want 
met uitbreiding van· dit godsdienstonder
wijs ontstaat daar nog meer "groepsvor
ming" tussen kinderen, die deze lessen 
wel en niet volgen. Daarmee is in begin
sel de splijtzwam op de openbare school 
nog sterker binnen gebracht en daarom 
blijft de vraag klemmen, of men, om wil
le van de culturele vorming van het kind, 
de kennis van de geschiedenis van .~e 
godsdienst niet in het gehele objectieve 
·leerplan. dus van kracht voor alle kinde
ren, met mate zou kunnen invoeren. 

Vraag en antwoord 
over een studiereis 

Het V.V.D.-raadslid mevr. G. Wijs
muller-Meijer heeft, ook in deze 

kolommen weergegeven schriftelijJke 
vragen gesteld aan B. en W. over de stu
diereis van de chef-schooltandverzor
ging, Uit de beantWoording blijkt, dat 
de chef-schooltandverzorging inderdaad 
in gezelschap van de importeur van 
Duitse en Zwitserse tandheelkundige in
strumenten een reis naar deze fabrieken 
in het buitenland heeft gemaakt. Op de 
vraag of het juist is, dat de levering van 
deze instrumenten voor de schooltand
heelkunde loopt over een importeJlr, die 
de enige leverancier is van de A.T.Z. 
hebben B. en W. geantwoord, dat de 
A.T.Z. de benodigde instrumenten be
trekt van meer dan een leverancier. 

Ziedaar weer zo'n antwoord dat de 
kern van de vraag niet raakt, doch for-

meel ongetwijfeld juist is. Mevr. Wijs
muller heeft, komt het ons voor, in elk 
geval bedoeld te vragen of de instru
menten voor de schooltandverzorging 
loopt over één importeur - en daarop 
geven B. en W. feitelijk geen antwoord. 
Zij stellen alleen vast dat de A. T. Z. 
meer dan één leverancier heeft. 

Op de vraag van mevr. W:üsmuller, of 
het niet juister zoude zijn de levering 
van deze instrumenten bij openbare in
schrijving te doen geschieden, antwoor
den B. en W. dat de prijzen voor deze 
instrumenten landelijk worden vastge
steld door een Algemene Centrale Com
missie en dat openbare inschrijving dU$ 
geen zin heeft - des te nieuwsgieriger 
blijven wij er naar te weten, of de leve
ring over één importeur loopt, geheellO$ 
van die wetenschap, die wij thans wèl 
bezitten, dat de A.T .Z. van verschillende 
importeurs betrekt. 

zullen niet veel bezwaren te ont
wikkelen zijn,. vooral wanneer men mee
gaat met de gedachte, dat godsdienst
onderwijs een belangrijke bijdrage is tot 
de culturele vorming van het kind. Men 
zal dit godsdienstonderwijs echter zo 
moeten richten, wanneer het - wat bij 
vele ouders geldt - vooral om de cul
turele vorming gaat, dat het een zeer 
objectieve introductie is in de kennis 
van de geschiedenis van de godsdienst, 
dus los van welke religieuze tendenzen 
of suggestie ook. Gaat men anders te 
werk en ziet men in deze lessen in de 
kennis van de godsdienst mogelijkheden 
tot het beoefenen van zendi.rig onder de 
jeugd, dan dreigt het doei van de c u 1-
t ure Ie vorming enigszins achter te 
komen staan bij de opzet tot r e 1 i g i -
e u ze vorming. 

INDONESISCHE· ECONOMIE 
IN DE KNEL·? 

Op de vraag, of B. ·en W. het juist 
achten dat de chef schooltandverzorgiPg 
met bedoelde importeur een reis maa:ki 
teneinde haar vakkennis op peil te bren
gen en inkopen te doen, hebben B. en 
W. geantwoord: De chef-schooltandver
zorging is, zoals bekend, voor 2/5 ge
deelte van haar werktijd in gemeente
dienst voor het preventieve gedeelte der 
schooltandverzorging en voor 3/5 ge
deelte in dienst van de A.T.Z. als hoofd 
van çle jeugd-tandverzorging der zieken
fondsen. In de laatste functie heeft zij 
de chefs der behandelingscentra· verge
zeld op een zesdaagse reis naar Duits
land en Zwitserland ter bestudering van 
de nieuwste vindingen op het gebied van 
tandheelkundig instrumentarium en 
tandheelku'1dige materialen. In verband 
inet het fabrieksgeheim in enkele fa
brieken is, ter introductie van het gezel~ 
schap, een importeur meegereisd, die be
hoort .tot de ·geregelde leveranciers van 
de A,T.Z. Inkopen werden niet gedaan. 
Tevens heeft de chef schooltandverzot.;. 
ging zich op de hoogte gesteld van dè 
organisatie van de schooltandheelkunde 
te. Zürich. B. en W. zijn .van mening, 
dat tegen een dergelijke studiereis, wel• 
ke voor de tandartsen van waarde is re• 
delijkerwijze geen bezwaren k~nen 
worden gemaakt. 
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.<Van een bijzondere correspondent) 

Dezer dagen maakte de Indonesische 
regering officieel bekend, dat zij het 
embargo van de Verenigde Naties op 
rubberverschepingen naar Communis
tisch China heeft opgeheven. 

Politiek zou men dit enerzijds kwl
nen zien als een nederlaag van het nieu
we Amerikaanse beleid jegens Indone
sië, en anderzijds als een bewijs, dat het 
Indonesische verzoek aan Amerika -
tijdens Soekarno's reis - om meer !i· 

'nanciële hulp op korte termijn, een te-
leurstellend resultaat heeft opgeleverd. 

Vaststaat, dat deze daad duidelijk il
lustreert in welke moeilijke positie In
donesië thans financieel en economisch 
verkeert. 

Het rubberverbruik van Communis
tisch China per jaar wordt getaxeerd 
op plm. 600.000 ton. Indien Indonesië 
hiervan de helft zou kunnen leveren -
rekening moet worden gehouden ll)et 
geduchte concurrentie van Singapore en • 
Ceylon - zouden de moeilijkheden zijn 
·overwonnen, die het gevolg zijn van een 
vermindering van de rubberuitvoer naar 
de V.S. van 220.000 tot 150.000 ton per 
jaar. 

De rubberprijzen de kurk waar de 
R.I.-.economie op drijft, is in de laatste_ 
vijf maanden met meer dan 50% ge
zakt.. Een stijging daarvan in ·de toe
komst wordt niet waarschijnlijk geacht 
in verband met de ingetreden depressie 
in de automobielindustrie in de V.S. 

De Indonesische handelsbalans ver
vertoonde over het eerste kwartaal 1956 
een tekort ad rp. 219 m;m inclusief 
olie-export en een tekort ad rsp. 676 
m/m exclusief olie-export. (Hiermede 
is aangetoQild de belangrijkheid van de 
olie-export ad rp. 475 m;m per kwa.al. 

Eind 1956 wordt een tekort verwacht 

van minstens ca rp. 1 miljard,' waardoor 
Indonesië in een uiterst moeilijke posi
tie zal zijn geraakt zowel ten aanzien 
van de eigen deviezentoestanè: als ten 
aanzien van de (economische) conse
kwenties van de opheffing der RTC
overeenkomsten. 

Het wekelijks verslag van de Bank 
Indonesia (circulatiebank) meldt op 23 
mei j.l.: reserve aan goud en converti
bele váluta rp. 2.014,7 m/m, waaruit 
blijkt, dat sedert 16 mei, dus in een 
week tijd, deze waarden verminderd 
zijn met rp. 120,1 m/m. Het aan de rege
ring verleende krediet nam in dezelfde 
periode toe met rp. 78 m/m en de geld
circulatie met rp. 163,6 m/m. 

Volgens de verklaring van de minister 
van financiën mr. J. Wibisono, in mei 
in het parlement afgelegd, is het tekort 
in de staatsuitgaven thàns toegenomen 
met rp. 1000 mfm, omdat de inkomsten 
der belastingen over ~et vorige semes
ter te hoog waren geschat. Het totale 
begrotingstekort voor 1955 wordt ge
taxeerd op meer dan rp. 2.8 miljard 

Overigens is gebleken, dat de bezui
nigingen in de overheidssector niet zo 
eenvoudig door te voeren zijn, zodat 
het ·gevaar voor inflatie thans bijzonder 
groot is. 

Mr. Moh. Yamin, parlementslid en ex
minister, reist thans op een diplomatiek 
paspoort tussen Bonn. en Londen in zijn 
kwaliteit van lid der .,Staatscommissie 
ter opvanging van de gevolgen van de 
opzegging der RTC-overeenkomsten" 
Tot dusverre is hij er echter nog niet 
in geslaagd om aan de hand van het 
wetsontwerp voor buitenlandse kapi
taalinvesteringen financiers aan te trek· 
ken voor de omzetting van Nederlandse 
bedrijven in z.g. gemengde bedrijven 
( 49% buitenlands, 51% Indonesisch ka
pitaal). 

Accoord. 
Alleen mag men er wel bij aannemen 

dat de importeur, die ter introductie is 
meegereisd, zijn gezelschap slechts heeft 
geïntroduceerd bij de fabrikanten die 
hij vertegenwoordigt - juist met' ·het 
oog op dat indrukwekkend fabrieksge
hei!ll, dat B. en W. ter sprake brengen, 
inag men aannemen dat deze importeur, 
die hier te lande met anaere importeurs 
concurreert, bij sommige fabrikanten 
nooit toegang zou hebhert gekregen en 
dat ook wel niet zal hebben gevraagd. 

Maar doet het allemaal veel terzake? 
De. reis is gemaakt door de betrokkene 
in functie van hoofd van de jeugd-tand
verzorging van de A.T.Z De chef-school
tandverzorging is dus eigenlijk helemaal 
niet op reis geweest. 
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REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
l'IILWI"'Ol!f 71811 IIO'J.'TIIBDAJI 

NORMAAl EN DIKWANDIGE STALEN PIJPEN 
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fta hur Dordrecht (KI850~ 4792en 9792- Amsterdam ( K 20) .51376 

De V el opA ldern 

.............. het M.t .. or ftlwtollllok . 

._ ......_ YehlpA ldelnlftN ••" ve• olldettloud • 

Verkoop Mil cllt proefuilt ltlhlvftolod 
.,.. hot Roetordemee IeetoM · 

Of t\lf_fi=IJQR ..... N. V. 0.' MotooOt 
Schlodamsodilk 61 A. 
Tol.~ 1800-%27" 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

Scheep•bouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

ReparatÜJ 

Drijvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hefvermogen 

W .F.-Bofon geschut 
Geschutrevisiè 

Motoren type M.A.N~ en Doxforcl 
Turbines 
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HET KAMERDEBAT OVER DE ZAAK-SCHOKKIND 
·• "! "Ven heel nare en pij.nlijke.. zaak" : . * .1.!1 aoemde onze geelStverwant de 

heer R i t me es t e r het geval-Scbokking bij 
het Kamerdebat over de "Nota naar aanlei
dblg van pUblikaties in verschillende bladen_ 
bètreffen~e de. burgemeester der gemeentè 
's-Gravenhage". 

In drie pun(en zou men het standpunt van 
onze woordvoerder in deze zaak kunnen sa~ 
menvatten. 

1 Deze publikatie van "Het ~agsch 
Dagblad" had thans, na veertien jaar, 

beter achterwege kunnen blijven en zij is, door 
de motivering van de zijde van de hoofdredac
teur van dat blad, in hoge mate- vertroebeld. 

2. Burgemeester Schokking heeft zich, 
ook in de oorlogsjaren,· in vele opzich

ten een goed vaderlander getoond, maar het 
aangeven van een Joods gezin aan de S.D., ook. 
al geschiedde dit onder de indruk van ~n "val
strik", had nooit mogen geschieden. Hij had, 
staande nu éemnaal op deze plaat~. het risico 
zelf moeten nemen. 

3 Gezien het aangetaste gezag van de 
burgemeester van . een onzer grootste 

· gemeenten, zou het goed zijn, dat de Regering 
op den duur toch naar mogelijkheden zou om
zien om deze functionaris te vervangen. 

Inmiddels hOOft frir. .Sch~· zelf. de con• . 
sequentie getrolçken uit het "niet meer aa.n:we
zig zijn van een voldoende basis van vertrou
wen, welke nodig is voor een goede. ambts
uitoefening''. 

* * * 
Onder deze omstandigheden zien wij wei-

.. nig aanleiding, thans nog diep op het 
Kamerdebat in te gaan. 

. Niemand beter dan de heer Ritmeester kon 
verklaren: De positie van de burgemeesters in 
bezettingstijd was wel een zeer moeilijke. Rege
rÎngsvoorschriften, hoe zij zich bij een v~jande
lijke bezetting hadden te gedràgen, waren er 
vrijwel niet en hadden ook weinig waarde,. ~e
zien de van elk normaal recht gespeende WIJze, 
waarop de l;»äetter optrad. . 
. Maar in ieder geval, zo stelde de heer Rit

meester vast, had men tot plicht, voor de be-
11!-ng~n van de burgerij te waken.~n: deze zoveel 
mogelijk te beschermen. DaarbiJ dachten, be· 
g;rijpelijk, velen tevens aan zichzelf en aan hun 
gezin; dikwijlswaren ze ook bij 't loslaten van 
hun ambt zonder de noodzakelijke inkomsten. 

De heer Ritmeester kon· zich dus indenken, 
dat de burgemeester ván Hazerswopde, die 
rèeds uit 's-Gràvenzande verbann~n was, als 
verraad of poging tot verraad aanvoelde, waar 
dit er totaal niet was. · 
· . In een zaak in Den Helder had spr. de heer 

Schokking, toenmaals burgemeester van Al· 
phen a.d. Rijn, leren kennen als iemand, die 
het met anderen wel zeer goed meende; in Den 
Haag was spr. in deze mening bevestigd. Uit 
de wijze v8.n.. zijn optreden in bezettingstijd èn 
iil 's~Gravenzande en in Hazerswoude, kon de 
J:Î.eer Ritmeester niet anders zien dan de hou
ding van een goed vaderlander, die de plaats 
waard was, welke hij bekleedde. 

Maar ten opzichte van de Pino's had hij wel 
zeer emstig gef~il. 

In verband mét de ·vakanties zal - bij
. zondere omstandigheden voorbehouden -
· ons blad de volgende week 28 juli n ie t 
verschijnen. 

Het eerstvolgende nummer komt op 4 
augustus B..s~-uit. 

·. De hee! RitJileester riep nog, eeDS in de 
henmreiing terug al. dat ~ al die · 

all ende, al die. folteringen, die_ door 'de bezet
ters aan onze joodse medeburgers waren aan
gedaan. 

Wanneer wij- zo zei hij, zelf kennelijk diep 
onder de indruk - ons nogmaals voor ogen 
stellen, dat meer dan 100.000 van hen zijn ver
moord, vergast, tot de dood mishandeld, dan 
voelen wij een groot afgrijzen en een zeer diep 
medelijden met hen o~. all; •· wat hun overko
men is. Het waren mensen, zoals wij allen, die 
zich niet realiseemen, wat over hen zou komen 
bij de dierlijkheid van de bezetters. Onder hen 
waren ook dapperen en lafhartigen; maar allen 
hechtten zij, zoals wij allen, aan het leven. 

Spreker schetste daarna de situatie van de 
Pino's en concludeerde daarbij: men had deze 
mensen niet aan de S.D. mogen overleveren. 
Daarvoor m o e s t risico worden gelopen, maar 
men heeft dat, in een angstpsychose, helaas 
niet gedaan. 

·De procureur-generaal bij de Hoge Raad 
acht strafrechtelijk ingrijpen thans niet oppor
tuun en de Hoge Raad, ons hoogste rechtscol
lege, verklaart, zich daarbij aansluitende, het 
beklag van de zuster van Pino ongegrond. 

Maar dat staat uiteindelijk niet te onzer be
oordeling. Aan de Kamer was ter beoordeling· 
de _v~:aag •. o~ ~ ;Reg~ goed.~. gehan~ld 
met de be~ en h~noelîliilg -van mr! 
Schokkihg· tot burge~ter .van .'8-Gravell:.. 
hage. · - · · . 

In: eerste instantie heeft de Regering de fei
ten ·niet gekend,· en dat zij daarvan (buiten de 
schuld van mr. Schokking) geen kellllis heeft 
gekregen, dat die.feiten niet aan haar zijn me
degedeeld, is wel zeer ~ betreuren en buiten
gewoon onjuist. 

* * * 

De Regering had gezegd te vertrouwen, 
dat in de gewisselde stukken ten aan

zien van haar beleid voldoende klaarheid was 
geschapen en dat de Kamer het eindoordeel 

. der Regering, dat mr. Schokicing in zijn ambt 
behoort te worden gehandhaafd, zou onder-
schrijven. · · 

De heer Ritmees1Jer kon niet zeggen, dat vol
komen klaarheid was geschapen, maar men 
moest deze zaak ook uit een zeer menselijk 
standpunt beschouwen. 

Het gebeuOOe in Hazerswoude was, naar hij 
erkende, reeds zeer vroeg te zijner kennis ge
komen, zoals het verscheidene "illegalen" uit 
de oorlogstijd bekend was. Toen deze zaak te 
zijner kennis kwam, heeft hij, ook als voorzit
ter van het "Voormalig Verzet Nederland", 
sterk ontraden haàr aan te snijden en nog 
meer heeft hij ontraden deze zaak aan te kon
digen op de wijze, zoals dit in het artikel van 
"Het Haagsch Dagblad" onder "Verantwoor• 
ding" is geschied. Hij vond dat volkomen on
juist. 

Daarom kon hij. ook verklaren, dat zijn frac
tie en ook hij persoonlijk er geen behoefte aan 
hadden, op deze zaak verder in te gaan, maar 
wel wilde hij zeggen, dat er wonden waren ge
slagen, die zeer lang zichtbaar zouden blijven. 

En zijn laatste woord was: "Ik verwacht, 
dat de Regering op den duur toch naar mo~:?e
lijkheden zal moeten uitzien om deze funcbo· 
na ris te vervangen". 

. * * * 

Het is jammer, dat de heren Scheps en 
Burger, woordvoerders van de P.v.d. 

A.-fractie, zich gedrongen hebben gevoeld, mo· 
ties met betrekking tot deze zaak in te dienen, 
die .;..__ terecht, naar wij menen - door een Ka
mermeerderheid zijn verworpen. 

~ omdat die verwerp.lllg oavel'mljde
Jijk een vertekende eindindruk meest geven . 
van dit debat. 

Zelfs het socialistische ,,Parool" heeft de in
diening van die moties dan ook een "betreu~ 
renswaardige fout" genoemd, omdat zij "in 
feite overbodig waren". . 

De voorzitteF van onze fractie, prof. 0 u d, 
heeft wel heel duidelijk aangetoond, waarom 
verwerping het enig juiste besluit was. 

-Dit hele debat had om te beginnen al ·iets 
onwezenlijks. Het werd niet alleen gevoerd met 
een demissionair Kabinet, maar zelfs met een 
minister van Binnenlandse Zaken (prof. Beel), 
die het slotdebat voerde precies op de laatste 
dag van zijn ministerieel bestaan. De volgende 
dag immers ging zijn ontslag in, hem verleend 
in verband met zijn: benoeming in de bekende 
"koninklijke commissie" van drie. 

Wat was eigenlijk nog de wezenlijke beteke
nis van zulk een debat en in het bijzonder van 
uitspraken,. zoals de heren Scheps en Burger 
de Kamer wilden laten doen ? 

De motie-Scheps wilde de Regering uitnodi
gen, "haar standpunt in de kwestie-Scbokking 
in nadere overweging te nemen". 

Wat was hier eigenlijk bedoeld met "Rege
ring" ? Straks zouden een nieuw Kabinet en 
een .nieuwe minister. van· BinneDiladse .Zakea, 
op~· en . moest tot die minister, die de; 

· Kamer nog nlét ëeu :Q~e. ~ JIOU:der dat er( 
met d i e minister een debat over deze zaak 
was gevoerd, nu een uitnodiging worden ge
richt? 

Bovendien zat in deze motie een element van 
afkeuring van het beleid van de tegenwoordige 
minister. Zulk een afkeuring had alleen zin, 
wanneer men daar een politiek gevolg mee 
wenste te bereiken. 

De volgende dag zou de heer Beel echter al 
geen minister meer zijn en in dit licht gezien 
had deze motie geen ander karakter dan een 
persoonlijke onaangenaamheid tegenoyer de 
bewindsman. Als motie van afkeuring zou deze 
motie volkomen een slag in de lucht zijn. 

De heer Oud had met deze minister nog wel 
eens verschil van mening gehad, maar hij 
wenste er per se niet aan mede te werken, hem 
een extra onvriendelijke uitspraak mee te ge-
ven bij zijn afscheid. . 

(Zie vervolg pag. 3 onderaan) 

Het gaat te goed! 
Blijkens een verslag in De Waarheid heeft 

Paul de Groot onlangs in een partijbe
stuursvergadering het navolgende vetklaard: 

"Wij hebben de verkiezingsactie dit ~eer on
der voor onze partij bijzonder ongunstige om
standigheden moeten voeren. De verkiezingen 
vonden plaats op het hoogtepunt van een eco
nomische hoogconjunctuur, die .reeds geruime 
tijd duurt". 

Het schijnt, dat de communistenleider het 
wel erg betreurt, dat het in Nederland nog 
goed gaat. Dit moet voor de arbeiders toch wel 
een vreemde gewaarwording zijn. 

Inmiddels is door deze verklarig de vuur- . 
rode communistische aap wel uit de mouw ge
komen. Uit de woorden van Paul de Groot valt 
duidelijk op te m~ken, dat h~t c?mm~isme 
een welkome voedmgsbodem ztet m cnses en 
ellende. 

Het zou nuttig zijn als de communistische 
arbeiders zich dit eens goed realiseerden. 

• 
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Senatoriale besluiten op de YGireep. ~ Opheffing priisbeheer
sing niet-landbouwgrcN~deL - Behandeling principiële zaken met 
de detnissionaire ministers! - De .. grolldspeculant~·. - Ontwerp 
Econa.ische Mededinging. - Een nieuwe Successiewet. - Prin· 
cipiële b.eschouwingen van prof. Molenaar. - Toezicht krediet· 
wezen, Octrooiwet~ lelastiagheffillg Oveneidsbedriïven. 

LIBERAAL REVEIL 
lfet derde .D.Ul1l1Del" ÏS dluÏs ftnl:henaa ~ bent utiblen YIIO;; 

. Mr~ H. VAN IUEL - Jacques Mallet du Pan, politiek pablicist. 

Mr. Dr. U.]. ROE1HOF- Hulp aan asinder geprivilegieerde gebieden. 

P. C. BOEVé - llemieawcle schoolstrijeU 

Liberaal Reveil veudtijnt driemaandelijks in eea omvang VMJ. 24 _llaAÎna's. 
De abonnementsprijs is j S.SO pez ~ OP§ave van aboooemeotM en * * "De Koning is dood, leve de K6-* ning!" Deze uitdrultking welke 

duidt op de permanentie in het Koning
schap, geldt tot zekere hoogte ook· voor 
de Staten-Generaal. 

Op Eterdag ao juDi tftlld de zitting 
~ de Gilde" per die datum 01\tl>onden 
Kament lfellotell ea op dill.sda&' I juli 
d.a.v .. werd de buitengewone zitting 
1956 van de ai eerder gekozen nieuwe 
Kamers alweer geopend. 

De Eel"Ste Kamer, in haar oude sa
menstelling, .._ft de 111.atste week -.n 
haar bestaan nog verscheidene min of 
meer be.langrijke ontwerpen afgehan-
deld. _ · 
· Daaronder mag in, de ~ plaats 

...-dea geBOeilid het ontweqt van Wet 
tot vervallen verklaring van het Yer
vreemàingsbesluit niet-lahdbouwgron-
11en en de daannede ~rd gaande 
wijziging in 4!nk<ele bestaande -«en. 

· Zoals ook in de Tweede Kamer het 
geva.l. was geweest. bleek .hier de tegeu.
stening volledig te lopen tussen ile 
socialh!lt4!n ( '1!11. rommumsten} ·aan de 
ene ~• de niet--sodalistisc:be groeperill
gea aan de andere .gde_ Het ODtwerp 
wa-d aangeoomea met .25 tegea 12 
stemmen (P.v..d.A en C.P.N.). 

De · socialistische fractievoorzitter, 
:ar. In •t Veld, l.ad nog eet! poging ~ 
dun, de beba!ldelil:lg vaa bet ontwerp 
voorlopig tegen te houden.· Het was ia 
de .Tweede Karoer een politiek omstre
den ontwerp geweest. 

Het Kabinet was demissi<>aair oen eeu 
~ate.r was ~ bet 1ftll"k .-oor eea 
nieuw Kabinet. Het zou, zo meende hö, 
wèl eens kunnen zijn, dat er ten aan
zien .an deme materie ~ dit -ont'R8"p in 
bet Dieuwe Regeringsprogram eea an
derè formulering - vooriroJDeG. 

Prof. Molenaar bleek persoonlijk in 
dese acllter het orde-vOOftltel van <de 

. Mei' In 't Vè.d te lltaaa, Wij ·~~et 4ua G1P 
ll!lligs&ins ancien! ~ng. voer 
ame geestverwant was het àesi.isseD.àe 
punt. dat de Kamer door een votum 
een bepaalde ·minister niet meer kon 
t:reft'>en; de mini8terië\e TenmtWOOI"de
Jijlclleid ~e niet meer in ...,Oe GUl
vang. 

Prof. Molenaar achtte dit nu juist 
!let vel"Schi.i tussen de behandeling ~ 
·-~~ met een m.inioster, die 
Gemissicllair is ea eeD zod:u:lige IM!baa-
4eöag met een minista-, cüe aorma.al 
de zaken met de Kamer afdoet. 

Gaat het over een politiek omstreden 
'ft"llagllll:ak, - wetsmtwerp, Wllal'OW!l" 
de IDellin:ea in de KaiDel" .-el'deeW. .r.ijn" 
dan moet, ll&&l" zi,jn ~evoele,u. de Kamer 
de behandeling ultatelllm. 

Het i>rde-voot"stel kreeg ~ r;een 
aeeftlerbei4 . (bet Werd - W'Oi"eR JDet 
26 tegen 13 stemmen) l!lll zo iE Det m. 
in behandeling gekomen. 

Hadden èle leden van onze Eerste
Jtamtrlnetie <Op dit fonnele J>Unt niet 
- ~eMd. ptijke ri1iie, dat ~old uiter
a&nll wèl tea aiiWZÏftl 'IF8Il de materiële 
inhoud van het ontwerp, waarGWtr mr_ 
De Vos van Steenwijk voor onze fractie 
liet -.I voenie. 

Onze woordvoerder· kon mededelen, 
dat trij en 'Zijn framegenMen gaat"1'l'e 
met dit ontwerp meegingen, al had hij 
tegea de ·daarbij betrokken wijziging 
'Yan ·de Onteigening-et wel enige be
zwaren, die eak in de Tweede Karnet" 
reeds naar voren· waren gekomen. Met 
:aame vroeg Dö ook. de re<iad.ie vaa de 
~ 40a_ en 40b nog eens te willen 
bezien Indien deze in de prakti;jk tot on
~ew€iiste gevolgen eauden leiden. . 

Het pikantste was echter het debat, 
dat. owre geestverw.ant met mr. In 't 
Veld voerde.. 

Boven de rede van mr. In 't Veld zou 
-. 1110 zei. de lleer De V-GB van steea
wij.k, de titel knDDell plutsen: •• De 
Grondspeculant". De heer In 't Veld 
Was daarbij uitgegaan van een tegen
st-elling tuseen de kapitafultil!lehe en de 
socialisi:illdle mem.taJiteit. De eerl!iltp
--., zo - .... llOelllt de grondspe
culant een handJc>e ~; de .socia.listi
sche mentaliteit geeft hem aan de vet:"-

. adlting prijs. 
De lileer De Vos vaa steeawjk wilde 

• ceac~tte at&"--migde tDCh. &IUII"a
Geu. Jets voor.zicht~er te zijn .met zijn 
kwalificaties. Zouden er In de partij 
nn de beer In "t V~ :e-~
ten zijn in de zin, waarin deze het be
deelt! Want der.e BDelllde Jliet a11eea 
specu181iteu. ~ 4!ie 'IR Jndenl&ad a1-

• aanvraag van proefnummers richten aan STICHTING LIBERAAL 
REVEIL, Botticellistraat 8 te Amsterdam. 

PROF. MOLENAAR 
...... voor ~el ...... 

gemeen met dese beDamin:g betiteJea., 
maar hij D()emde blijkbar aUe grood
eigoenarea, wier gronden welliebt W~or 
bebouwiag in aanmerking komen. 
gcondspeculanten. 

Valt, zo vroeg ~ heer De Vos '"'n 
steenwt'"k fijntjes, bij dd'e tletitelillg 
ook de staat niet oadel' de kwalifieatte: 
.,groorispeculanten"? Immers: wànneer 
beboogd woedt, dat de Staat de gronden 
van de drooggemaakte Zuiderzeepolders 
niet moet -verkopen,. maar er het voor
deel van incasserea. dan is de staat 
toch óók ia zekere zio eer1 speculant ûa 
grond? 

Nu wilde de heer In 't Veld 'Van de 
gronde~enaren mrt ~er "ft"&g\m, dat 
zij hun cmndeD. oacler • waanie at
staan. Immers: da men zegt, dat de 
prijs niet hoger ma.g zijn dan op J} mei 
1&41), is dat niet het handhaven van de 
prijs~ hetzelfde peil, maar dan is dat, 
door de Giltwaarding van de gulden, dè 
.Pliijs drukken tot op 2/5 .,.. de waarde 
van 1~. 

Men kan, zo .telde de heer De V os 
.,.. st.eenwijk terecht vast, bezwaM"li.J'"k 
'V8II. doe p-ondei'g'enaar ftft offer ~. 
dat BW1 alle andeftrl niet vraagt, Het 
wordt trouwens ook hoe langer hoe 
moeil\'J'"ker na te gaan, welke waarde de 
~ in 1940 had. 

••• 
JY opmerking vail prof_ Kolenaar 

OftiZ" de bijzondere positie van de
mj~ minist~rs 'Vtl'lld haar illu-

sti'atie in hetgeen zidl kDrt daarna 
voomeed ltlJ de behandeliag van het 
ontwerp van Wet omtrent de Economi
sche Mededinging. 

l.I.finister Zjjlstra vexkl.aarde namelük, 
dat hij bij schorsing van dit ontwerp 
daaruit de eonsequentie zou treklrell, 
indiea.. •• --. hij Die.t demialionair li'JDU zijn 
geweest! 

Het liep echter wel mee. De minister 
kreeg zijn ontwerp, dat in de Tweede 
Kamer z.h.s. en met algemene stemmeD 
-.s aanvaard, er in de Eerste Kamer 
door met 3& l:ep:n 4 lltemmen. De te
genstemmers waren één lid van de A-R. 
fractie: prof. Helle ma. en 3 leden van 
èle K.V.P.-fractie, n~ de heren Beaufort, 
Regout en s-s-. 

De beZwaren badden · betrekking oP 
het dank zij de kradl.tïBe aandrang'VB.ll 
de Tweede Kamer opgea.omen beroeps
recht. D.w.z.: zij richtten zich niet te
gen het feit, dat een onafhankelijk recb
~rli,jlt coUege voor het beroep was 
voorgescllreven- ~ndeel! - maar 
wel' tegea het feit dat de wettefUke 
regeling, die roorgeschreven wu" Diet 
tegelijk kon worden behandeld of niet 
t4!n mimste in cntwoerp gereed was. 

Ook prot_ Jl-oleaaar betreuroe dit 
zeer, want dit sclliep ODZekedleid tea. 
.aanzien v.aa een belangrijk ondenieeL 
Tenslotte heeft onze fractie haar stem 
daar· eehter toeh ni-et -van afhankelijk 
g>emaakt. 

De heer 1loleDaer wijdde nog uitvoe.. 
ri.ge besclwQwiugea aaa versobillende 
aspecteD. van Jaet ontwerp. Voor het 
pc.iaeipiële . stail.dpUDt van onzè V .V.D.
fra.ctie kop hij, .echter '?erwijzen naar 
betgeen mea iu. het voorlopig verslag 
kon 'vinden. waar mèn kon lezen: 

.,.s.om.mige lePel\ (dat wareh dus 4e 
leden van de V.V.D.-fractie) meeadeD. 
goed te doen, de beOIIrdeling w.n het 
wetson~ in 1ret Iieht te stellen van 
de alg>einene tuk, dioe 1lij aan de over
beid op eecmOIIÛI!Ich gebied toekennen . 

..Mea kan - · aidll8 delle leden - ge
gevea het lmidig produktiestelwel, a:ich 
geen gezond economisch leven en geen 
bevredigende behoeftenvoorzie~ dela
ken zonder de handhaving vaa een .zo 
groot mogelijke vrijheid van de ver
scllilleade oadenleiell van het bedtij&
levea. Die vrUhei4 betreft wowel 6e · 
wijze van . produktie als die vaa diatri
butie. 

DEZE BURGER 
is. dank zij de jjver lm de spaarzaam1:leià van nu wiJ1en zijnen grootvader 
eo da taaie behoudzucht van wij1en zijnen vader, een ec'hte kapitalist. Eea 

, 'buis-eigenaar. Een melker van de rode baksteen. Hij bezit een riant hms 
in het stadje zijner jeuqd.. Onbezwaard docb Dä onbemind. Integendeel: 
het is een bacc:bt .-an Yeiliqheià VOOi zijn ouden dag. Als Dme~>man mèt 
dot onroerel:ld goed lcall hem Diets gebeuren. Dat is een goed en veiliq 
gevoel. 

Het is een aardig huis in de rij. ~t twee maal twee romers "en suite", 
met een zo!dec en een teldeJ-, met een lelll:er:~tje en een din.getje en twee 
kabinetten en een sr:batje vmJ eem ac:b'lel:taintje van. zestien nartante meter. 
Als melker krijgt hij daar zeshonderd guld.ez:r. per jaar voor_ Tel nu toe. 
Want - joecbheisa., joechhei - daac gaat nu niet meer of minder dan vijl
en-twintig procent bij komen. Dat wordt kapitalisme op z'n grootst en z'n 
breedst. J)a'l wçrà.f n'll ~~evenbondercf en 'Vijflig l::eiharde guldens. Va is wel 
wat. Of nielf SOIJ.'IIIS? 

GfJ moet wel evea rekeniclq h-oudefi met hei Jeii. dat àaal' nog een en 
ander afgaat: een tikkeltje gtondbe1as!ing en drie-en-derüg poecent m· 
komsten-belasting. Maar daarom nie( getreurd. Er .blijft dan nog op z'n 
minst vierhonderd-vijf-en·"rel"enfig gulden per jom' o<ref". E"n is dat iets oi iB 
dat .soms :mie'bs? Z6 maar ried:Jonderd 1m vijl-eo-zeventiq gulden per jaar. 
En aliemaai ie dcmken aau de .spamr.aamlJeid van zijn twee woorgangers 
im dit leutige Jev~. 

Nu moest er onlangs eindelijk eezas wat aan deze burcht-van-zekerheid 
geschieden; Het was z6 verveloos gewuràen na vefe jaren en er was iets 
met bet da1c, 1!0àat het klc:te in de ene acbterècmer. Wel, dat is nu keurig 
:verholpen. A1ies beeft een mooi glm:rzeod verije gei:regea eo bet dak is nu 
weer :ro solide als wijlen grootpapa zel!l. De .sc:hilder ea de dalcmahJr zonden 
hun rekeningen. Het zijn even bekwame· als keurige vaklieden. Die reke
lliDgen bedroegen tezamen slechts negen.flondef'd·vijftig gulden. Op de kop 
'ai e.Il precies twee volle jaren huur .... 

Het is een mooi ding hms-eigenaar Je zijn. En eefl veilig gevoel om in & 
2ijell der kapitcilisten fe sfaan. En heerlijk, heerlijk dat de haren mer niet 
IRindec dan •iff-en-twinfi.g procent worden opgeslogen. 

o.er- twee iaar .-t a daar eeas eea leesfeliïlc lapje dJee met een laartje 
CliP gaan geàcaikea ~~~et deze kapüalist. met 

DEZE BURGER 

..ne-e )eden erkendea hienij edlt•. 
cl8t aaa de O"Verheid. de ltevoe~d miet 
kan worden onthouden om in die ge
vallen te ·kunnen ingrijpen, waarin een 
te grote vrijheid voor de algemene weil
vaart schadetijk wordt. 

"In dit kader 'WeiUJtlen ode aan het 
-u zijnde led!SI. de ~ me
dedi.o,s"iag als eea onmi+ear eiemeDt 
Voot" een goede en ~edkq>e behoeften
voorziening te zien. De cenemTentie 
leidt et:" toe, de Miitivite!t te pnKlrelea 
en de vrijheid van de af~ Wt eea 
realiteit te makea". • 

St'AATSSECRETARIS DR. V •. d. BERGE 
. .... verlaging in de toek~ ...... 

A J&lemeae msremmt~ W>nà ook laet 
z.h.s. aangeDQDlen ontwerp, dat 

ons, door middel ...an een ,,teehnil!lehe 
herziening", ee. llieawe 8acc:Je!l!liewet 
~. atficieel geheten: .,Beffiac wn 
4e J:eeàtea va.a suc:eessie, nm wcbe»kiDC 
en van ·overgang". 

Een althans in de vorm gebeel nieu
we 'W'et dus, ...,..""""' Jll'(ll. ~ 
Jl'ich wdleugde. Daar liet twiJttigtal 
~ll, weüre de GUcle SucceSBiewet 
iJl de loop vau de tijd laad cmdecg~ 
was deze er niet bepaald Qverzichter~ 
ker en leesbaarder op ~rden. 
~was, .. oordeeltie pn~f. Jlole

nur, een -t "... logiscller l!lt:nlr:Uiul' 
veckregal. 

Tegen pogingen. om in het eigenli'J"ke 
tarief wijziging te brengen, llad 4e 
stu.tSt~eeTetmis, dr. Va den ~ 
zieh hij de bebudelill.g la t1e Tweede 
K'alaer, -.is -- .zich ai .... ...-~ 
echter kl"adltig vecr.et.. 

~iettem.ï.n achtte prof. :Moleaaar het" 
voor de naaste toekomst, &"Md· nog eeBS 
11it~ te zetten, "'-t J!1i met aune liet 
~ in de rechte ueclerdaleade lijn te 
hoog aclhtte. 

On.lle lKIOI."dYoerder Jier.innerde .eraan, 
Gat de socialist Van Kol eens, een veer
tigtal jaren g~ • . had ~~ -
Staat. ~t de l!Ur~ van de wiet: 
tGt het graf, liD .stelt de Stut :MM ook 
ia. sta.t vecmog-. te vonoea, ezogo 
drent van dat vermogen bü overlijclea 
een flinke belasting _te worden gelieven. 

Nu - ~ a-e tijd - - }ll"of. 
Molalaa.- willen zeggen: ~ atR 
levea is vaa de erftater reedil lfelliOC 
belasting geheftn; de Staat behoeft 
ban dus om die reden niet .nog eens 
nink aan te pakken, als hij het tijdelijke 
met het eeuwige •awillllelt. N-. er is 
maar één rechtsgrond voor een succes
:;iebelasting, èl.i. -verboging '"nln 1Je 
dr~ V.ID de erfgeoaam.. 

Voorts kan. naar de mening van onze 
~.ook~---- tee-, 
ceka'ld aaa de craad van illlloedwrwaat-
schap. -

Men moet nu als beslil ::odt: t.eCDr 
-.ast eikaar ateüea: de __. het over
lijden van de erflatec bij de erfgenamen 

<Vervolg op pag. 5) 



* CUIA WEEK tot WEEK * 
Al te veel jjver 

Voor zover men overigens niet zou bemer
ken. dat het thans. zomer is. kan men 

. dit in elk geval constateren aan de verscherpte 
contrOle van bussen en touringcars door de 
verkeerspolüie. 

Het is wel opva.Dend, dat vooral 's zomers 
deze controle zo intensief is. Vanzelfsprekend 
is de intensiteit van dit vervoer in de zomer 
wel groter. Men waagt zich ewn~l af= be
staat er dan in de winter geen gevaar voor de 
busreiziger '! Of zijn het alleen de "zomerbus
sen". waarvan de mankementen zo ineens aan 
de dag treden en zijn het (toevallig) de "win
terbussen", die een voldoende mate van veilig-

- beid vertonen ? 
Hoe dit ook zei, tegen "'en deugdelijke en 

. scherpe contröle van een dergelijk vervoer
materiaal zal wel geen weldenkend meDS be

, zwaar hebben, zeker niet nu het verkeer op de 
' weg de laatste jaren zo bijzonder intensief is 

geworden. 
Ook de bonafide busondernemers zelf heb

ben hiertegen geen bezwaar, getuige de ver
Jdaring van de federatie van Nederlandse or
ganisaties voor het personenvervoer. waaruit 
blijkt. dat deze federatie van organisaties zelf 
maatregelen overweegt om te voorkomen. dat 
er op de Nederlandse wegen nog langer gere
den wordt met ondeugdelijke autobussen. 

Maar anqerzijds sebijnt Moeder Overheid 
zich in haar bezorgdpeid toch wel erg vreemd 
te gedragen getuige de merkwaardige staal
tjes. waarvan een bestuurslid van bovenge
noemde federatie, de( heer B. van der Meer. 
weet te' vertellen. 

In Amsterdam werd b.v. een brandblusappa
raat vaa een bus op zijn betrouwbaarheid ge
test. Twee agenten spoten het apparaat op 
straat le~g en hingen het vervolgens weer in 
de bus met de verklaring, ,.dat het in orde 
was!" 

Onlangs vertrokken twee bussen uit Den 
Haag, die aldaar door de verkeerspolitie waren 
goedgekeUrd. waarva.à de chauffeurs· een be
wijs hadden. 

De Amsterdamse politie nam van dat bewijs 
evenwel geen notitie en onderzocht de bussen 
opnieuw en er werd wederom een verklaring 
afgegeven. 

Thans voorzien van twee verklaringen, ver
volgden de chauffeurs hun tocht naar Amers
foort, waar de Utrechtse politie voor de de~ 
maal tot een keuring overging. 

Overheidszorg kan goed en zelfs noodzake
lijk zijn, maar dit is toch waarlijk van het goe
de wat te veel en het kweekt ambtenarij in de 
slechte zin van het woord, waarmee noch het 
publiek, noch de ambtenaren zijn gediend. 

Pleidooi voor kampeerterreinen 

De A.N.W.B. heeft gepleit voor meer kam
peergelegenheid in ons land. Niet ten 

onrechte werd gesteld. dat men behalve voor 
sportterreinen ook moet zorgen voor kampeer
terreinen, hetgeen "tot de meeste gemeenten 
niet is doorgedrongen". 

Slechts enkele gemeenten, zoals Den Haag 
en Nijmegen hebben mooie terreinen. Amster
dam kan er ook nog mee door en Groningen 
is met de aanleg ervan bezig. 
. Maar verder is de toestand niet erg roos-

(Vervolg van pag. 1) 

De motie van mr. Burger constateerde. 
dat de minister van Binnenlandse Za

ken bij de benoeming van de burgemeester van 
's-Gravenhage in 1949 gegevens, die van door
slaggevende betekenis zouden zijn geweest, 
niet ter kennis ·waren gekomen en sprak de 
-verwachting uit, dat de Regering voorzienin
gen zou treffen, om een dergelijke gang van 
zaken in de toekomst te voorkomen. 

Mr. Burger had bij de verdediging van zijn 
motie pu een bijzonder soort ministeriële ver
&.ntwoordelijkheid geschapen. Hij achtte een 
minister namelijk "staatsrechtelijk ook aan
sprakelijk voor het feit, dat hem noodzakelijke 
gegeveu;; waren onthouden, niettegenstaande 

k1eurig. Wat de grote steden betreft speelt 
Rotterdam wel een bijzondel"e"rol. 

Wij kunnen ons bij de wens van de A.N.W.B. 
zeker aansluiten. Hier ligt een taak op het 
terrein van de gemeentepo.itiek, die zeker 
alom de nodige aandacht w:rdient. 

Vraag naar staatssecretaris$en 

De A.N.W.B. heeft zich tot de minister
president gewend met een uitvoerige 

brief, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
de recreatiebelangen 1an ons volk bezien in het 
licht van het ruimteprobleem. 

Per hoofd der bevolking was in 1900 nog 
1300 m2 woeste gnrnd beschikbaar;: .thamr 1101' 

• slechts 250 m2. · · 
De A.N.W.B. eonstateert. dat bij alle soeia1e 

vraagstukken, waarvoor de overbeid zich ge
plaatst ziet, ook en vooral meer aandacht dient 
te worden besteed aan de ~ De bond 
betreurt het, da.t er geen centrale iDstantie is, 
die met deu taak is belast. 

In dit verband oppert de A.N.W .B. de moge_ 
lijkheid van een benoeming van een af•Jlder.. 
lijke staatssecretaris voor recreatie en toe
risme. 

Hoe zeer d~ wensen van da A.N.W .B. ons 
sympathiek voorkomen en hoe zeer wij ook 
mede zouden willen bevorderen, dat deze wen
sen werden vervuld. toch hoede men zich voor 
overdrijving en eenzijdigheid. 

Er komen van vele instanties - en zeker 
niet ten onrechte - vele wensen op tafel 

Het merkwaardige daarbij is, dat aommige 
organisaties zich in het bijzonder met het oog 
op de kabinetsformatie tot de minister-presi
dent hebben gewend, hetgeen wij eigenlijk een 
vreemde gang van zaken vinden. Maar afge
zien daarvan, valt het op, dat bij al deze wen
sen maar al te vlot een afzonderlijke staats
secretaris of minister voor de behartiging van 
bepaalde belangen wordt geëist. Hierbij dient 
men toch -~ erg V9Qrzichtig te zijn, wil men 
niet het gevaar lopen het kind- met het bad-

. water weg te wei'pelt. · · · 

Het streve11 :naar de verweeenlijking van be
paalde verlangens op sociaal. terrein ligt zeker 
niet in het uitbreiden van het regeringsappa
raat, doch veeleer in een coördinatie daarvan. 
Men kan nu eenmaal niet van twee wallen 
eten. 

De moeilijkheden bij de kabinetsformatie 
aan de dag getreden tenake van de defensie 
doen vermoeden, dat wij overigens niet veel 
armslag meer hebben. Al verwondert het ons, 
dat deze moeilijkheden thans pas aan ons volk 
worden bekendgemaakt. Alsof een dergelijke 
situatie niet veel eerder was te voorzien. 

Hoe dit ook zij. de roep om meer staatssecre
tarissen en ministers kan moeilijk onze instem
ming hebben, omdat een zo efficiënt mogeltjk 
regeringsapparaat, zeker onder de huidige om
<>.tandigheden. een gebiedende eis is. 

Vorming van bedrijfsieugd 
nog steeds een probleem 

De VQrming en scholing van ~e jeugd, die 
onmiddellijk na het verlaten van de la

gere school een plaats zoekt in de bedrijven, is 

diezelfde minister door dat onthouden dier fei
ten wordt gedupeerd". • 

Prof. Oud. die óók wel iets weet van ons 
staatsrecht, zei resoluut: "Een minister ver
antwoordelijk te stellen voor zaken, waarvan 
hij niets wist en ten aanzien waarvan men re
delijkerwijze niet kan verlangen, dat hij ze 
k o n weten, gaat mij te ver; dat is geen juiste 
staatsrechtelijke structuur". 

Daarom was deze motie, in het licht van de 
toelichting van de heer Burger, zijns inziens 
een bedenkelijke motie. 

Bovendien geloofde de heer Oud, dat het
geen thans was gebeurd voor de heren Com
missarissen der Koningin nog wel eens extra 
zou hebben onderstreept van hoeveel belang 
het is, dat de Regering zoveel mogelijk en zo 

een onderwerp van. steeds toenemeade zorg ge
worden, • COD8t&teert het Algemeen Han
delsblad terecht. 

. De ez:varing heeft name:t~ik geleerd, dat deze 
Jeugd mch opmerkelijk afzijdig houdt van het 
-verdere maatschappelijke leven en in de prak
tij~ weinig kans maakt op een verdere vor
mmg. 

:DeFtig procent van de jongeren blijft in Ne
derland ~n van elke YOnD ftD voortge
zet onderwijs, wat van grote invloed blijkt op 
het gehele maatschappelijke en culturele leven. 

Dit vraagstuk - waarin men Binds de laat
ste oorlog al op versebillende manieren tracht 
te voorzien - is thans nog eens duidelijk aan 
~ orde g~ ~ de contactgroep opvoe
nng productiviteit m samenwerking met de 
stichting Europees volkshogeschoo1werk. 

Hier is indenlaad sprake van een emstig 
'ft"aagglhlk, waarvaD de opiOSBing met zo eeso-
voudig is. · 

V oor een groot deel ligt de sieutel ftD dit 
probleem in het gezin, waarop men uiteraard 
weipig vat heeft en waaromtrent men met 
leedwesen moet oonatatereD, dat de ODde:ra bet 
vaak wel gekmm. 

Anderzijds 011tbreekt het ook nog wel eea8 
aan de medeweriring van de werkge'fti'B wat 
betreft het bevorderen en stimuleren van de 
vakopleiding. Een merkwaardige houding ove
rigens, omdat het eigen vak of ambaeht op 
dne wijze reeds nu, of althans op deD duur 
ernstige schade lijdt. 

Gelukkig- zijn er ook gunstige uitzonderin
gen. 

Zo werd de vorige maand te Dordrecht een 
praktische cursus in het atucadoren geope:od. 
een branche, die een groot tekort aan jongere 
kracht~heeft. · 

Het is wel zeer verheugend, dat de kosten 
van deze cursus voor een groot deel door d~ 
plaatselijke werkgevers en werfmemers wor--
den gedragen. . 

Een firma stelde zelfs een gedeelte van haar 
bedrijfruimte ter beschikking voor deze oplei
ding. 

Ook de Dordtse aannemers droegen eeo 
Ijlteentje bij door geheel bell.nploo8 eea drietal· 
boxen te boawea, waariJl de Jeerlingea ......_. 
werken. 

Enige handelarea in bouwmaterialen ateWen. 
gratis het nodige materiaal ter beschi~. · • 

Een prachtig 'VOOrbeeld. dat .eker navolging 
verdient. Zowel werknemen als werkgewra in 
de yerschillende ambachten dienen hien'&ll in 
toenemende mate te worden doordrongen, op
dat een nijpend vraagstuk niet zonder oplos
sing blijve. 

Nijmegen hield zich goed 

I. n het artikel "Wat de verkiezingen l956 
ons hebben geleerd" van mr. J. G. Bet

tink, opgenomen in ons weekblad van 23 juni 
j.l., staat de volgende zin: "De grote steden in 
het Zuiden en Nijmegen laat ik buiten deze be
schouwing, omdat de verhoudingen aldaar zo 
veel anders liggen". 

Daar deze zin misschien een verkeerde voor
stelling wekt. wil het bestuur van die afdeling 
van de V.V.D. in Nijmegen mededelen dat, ver
geleken bij 1952. de V.V.D. 219 stemmen meer 
gekregen heeft. Het percentage is hetzelfde 
gebleven, nl. 4,1 %. 

volledig mogelijk wordt voorgelicht. Hij had 
echter geen speciale behoefte om tot de Rege
ring te zeggen: daarvoor moet ge speciale 
voorzieningen treffen. 

Mede op die grond zouden zijn politieke 
vrienden en hij ook tegen deze motie stemmen. 

Het einde was, dat de motie-Scheps werd 
verworpen met 47 tegen 28 stemmen (voor al
leen de P.v.d.A. en de C.P.N.) en de motie
Burger met 41 tegen 33 stemmen. In dit geval 
voegden de A.R. zich bij de eerstgenoemden. 

De nota zelf werd daarna z.h.s. aanvaard. 
De heer Oud had al eerder gezegd, dit zó maar 
het beste te achten, waarmede hij echter niet 
wilde.zeggen, dat de zaak zelf in all~ opzich
ten tot een bevredigend einde was gebracht. 

• 
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Voortgezet debat over -Nieuw•Guinea 
Een nieuwe Indonesië- politiek gevraagd Welnu, internationaal hebben wij om 

tal van oorzaken van niemand enige 
steun te verwachten. Het zal onze ver
houding met Indonesië net zo lang be
derven tot wij er verdwenen zijn. Wij 
kunnen het militair ook niet verdedigen. 

Wat moeten wij met Nieuw-Guineà ? 
(Ingezonden) 

Indien men bedenkt, dat ca. 80.000 Nederlanders momenteel nog In Indonesië hun 
bestaan hebben en verder overweegt, dat aldaar een enorm Nederland& vermogen, 
1noellijk In concrete cijfers uit te drukken, geïnvesteerd is, dan zal · wel niemand 
\ovUlen ontkennen, dat voor ons land een actieve Indoneslë-poUtlek gewenst Is. 

Wij kunnen nog slechts kiezen tussen 
het ,kwijt raKen" door vrijwillige over• 
dracht, of door overdracht onder inter
nationale druk. 

En laten wij nu aan onze belangen den
ken en N.G. niet "aanbieden" aan de Ver• 
enigde Naties, opdat die dan voor onze 
rekening St. Nicolaas kunnen spelen. 

Hoe zeer men ook de souvereiDlteits-overdraeht kan betreuren of van oordeel zijn, 
dat deze ontijdig of onnodig heeft plaats gevonden, er zit niets anders op dan dit 
feit· te aanvaarden en de fout te voorkomen om steeds terug te willen nemen wat 
men nu eenmaal uit handen heeft gegeveD. 

Het heeft dan ook geen zin te onderzoeken of destijds fouten gemaakt zijn. 
Mogelijk i& echter wel goed om enige fouten uit het ,,Jongste verleclen" al& lering 

voor de naaate toekomst te doen strekken. 

Men maakt tegen overdracht van N.G. 
dikwijls het bezwaar, dat wij dan de pa• 
poea's onverzorgd· achter zullen laten. Dit 
ongetwijfeld ernstige bezwaar kan men 
ondervangen door de gepropageerde hulp 
aan onder-ontwikkelde gebieden dan aan 
Indonesië voor N.G. aan te bieden. 

Immers - het mag en kan nu wel 
eens worden gezegd - dat op de con
ferentie te Genève aan onze zijde ka
pitale fouten zijn gemaakt. We hebben 
de onderhandelingen doen mislukken door 
verschil van mening over een "geschillen
regeling", terwijl· iedereen weet dat -
helaas - de waarde van een internatio
nale geschillenregeling in geval van een 
werkelijk geschil uiterst problematisch is. 

We hebben bij deze politieke onderhan
delingen iets willen bereiken voor de Ne
derlandse arrestanten en daarmee hun 
droevig lot meer dan ooit doen afhangen 
van de ontwikkeling der politieke gebeur
tenissen. 

We hebben van te voren geweten, dat 
men ingeval van mislukking der confe
rentie de Unie eenzijdig zou opzeggen en 
we hebben niets gedaan om dat te voor
komen. We hebben ten slotte een delega
tie van een Regering, waarvan het bui
ten kijf was dat zij sympathie voor Ne
derland had, met lege handen naar huis 
laten gaan en daarmee nodeloos verbit-

OPEN BRIEF aan de leden 
van de Generale Synode 
van de Ned. Herv. Kerk 

<Ingezonden.) 

Naar aanleiding van de door de Sy
node verzonden oproep aan de kerkeTa· 
den voel ik mij gedrongen U het volgen
de mede te delen. 

Ik betreur het ten zeerste, dat' de Sy
node zich op juni '56 geroepen achtte dit 
schrijven aan de kerkeraden te richten. 

1. omdat het voor mij onverklaar
baar is, dat de Synode dit tijdstip voor 
p~blicatie heeft- uitgeltozen. ·:aet is toch 
U, als leden van het Nederlandse volk, 
beleend dat de kwestie "Nieuw-Guinea" 
een strijdpunt betekent bij de pogingen 
een kabinet te vormen. De oproep krijgt 
hierdoor al direct een politieke kleur. 

· En het gevaar is niet denkbeeldig, dat 
de Ned. Herv. Kerk door grote groepen 
in ons vaderland gedoodverfd zal wor
den als verlengstuk van etm bepaalde 
politieke partij; 

2. omdat ik het, wat de hoofdzaak, 
betreft, inhoU<lelijk volkomen eens ben 

. met het in de oproep gestelde. 
Juist hierom acht ik dit schrijven fu

nest. 
Tijdstip, maar vooral de manier, waar

op het probleem aan de orde wordt ge
steld, doen de . waarheid in haar tegen
deel veranderen. 

Overeenkomstig artikel 10, sub 3 vail 
de Kerkorde heeft de kerk Christus als 

, Heer. van de wereld te bel \i den, om de 
. wereld aan de greep der machten te ont-
rukken en te zetten binnen het heilsbe

. reik v·an Christus. 
Handelt de Synode thans desgelijks'! 

Neen! 
N~t is het Christus, die dringt in de 

wereld van Hem te getuigen. fn de op
roep heet het: Er is een veranderde si
tuatie ontstaan; natuurliJke· banden zijn 
doorgesneqen; de zending komt in h~t 
gedrang; er is een internationale pro
blematiek over dit gebied gekomen. 
Daarom wordt het tijd om de aanspra
ken op gezag te laten vervallen. . 

Hier moet ik pijnlijk constateren, dat 
het niet de consequentie van de belijde

_nis is, die dit doet zeggen, maar de we
reld-met-haar-politiek, die in de kerk 
opmarcheert. 

En dat U, Synode, de andere Indonesi
sche gebieden niet in Uw beschouwing 
betrekt maakt m. i. de politieke kleur 
nog duidelijker. 

Daarom betreur ik. zeer, dat U op deze 
manier onze Ned. Herv. Kerk meende te 
moeten dienen. 

Moge de Heilige Geest U voeren vanaf 
deze schismatieke weg naar de konink
lijke! 

J. VERDONK, 
Ned. Herv. Predikant. 

Gouda. 

terd, immers wij hebben ·cJaarva:n ook 
geen enkel nut gehad. 

Hoe moeten wij nu verder? 
We zullen moeten erkennèn, dat Indo· 

nesië een jonge onafhankelijke staat is, 
met alle kenmerken daarvan. Wij zullen 
de gedachte los moeten laten dat wij aan 
deze Staat kunnen vertellen hoe het nu 
eigenlijk moet, maar wij zullen ons op de 
feitelij~e toestand In moeten stellen. 

Deze îs, dat de U.S.A., Engeland, Duits• 
land enz. enz. maar al te gaarne onze 
verhouding tot Indonesië. zien verslechte· 
ren, om aldaar onze taak over te nemen, 
waar wij nu dikwijls niet veel meer in 
zien, maar die landen blijkbaar wel. 

We kunnen dit van deze landen nu wel 
minder aardig en fatsoenlijk vinden, maar 
wij moeten ons niet de illusie maken, dat 
men zich daar veel van aan .11;al trekken. 

Willen wij Indonesië - of liever onze 
belangen aldaar _,:.., niet abandonneren, 
dan zullen wij de internationale concur
rentie het hoofd moeten bieden en als 
verstandige kooplieden te werk gaan. 

Daarbij hebb~n wij nog steeds - tal 
van objectieve waarnemers bevestigen 
dat en ook ondergetekende is het uit per
soonlijke waarneming bekend - een 
enorme goodwill bij zeer vele Indonesiërs. 
Deze laatsten moeten wij net mogelijk 
maken onze belangen voor te staan. 

En dan komt de grote vraag: "Wat 
moeten wij dan met Nieuw-Guinea ?" 

Wij zullen het vertrouwen moeten heb· 
ben, dat wij, na de atmosfeer gezuiverd 
te hebben, nog steeds veel in Indonesië 
kunnen bereiken. De strijd om Indonesië 
is niet meer een..militaire of ee,n politieke 
strijd, maar een strijd tussen kooplieden. 
De Nederlandse koopman, door zijn Re· 
gering niet gehinderd, zal die strijd rus
tig met zijn internationale concurrenten 
op kunnen nemen. 

Onlangs is betoogd, dat de emigratie 
van Nederland te eenzijdig is en met na
me, dat te weinig intellectuelen emigre

. ren, waardoor men in de naaste toekomst 
een overschot vreest van intellectuele 
werkers. 

Niet alleen op het gebied van handel 
en industrie, inaar ook op dit terrein 
kunnen wif nog tientallen jaren Indonesië 
van dienst zijn en voor vele Nederlanders 
een goed bestaan verwerven. 

Ik ben er mij van bewust hiermede 
lang niet alle problemen voldoende en 
afdoende behandeld te hebberi, maar ik 
zou mij reeds gelukkig prijzen indien hier
door in onze partij een discussie zou wor
den uitgelokt, met een meer positief ka
rakter, dan waardoor de huidige houding 
tegenover Indonesië wordt gekenmerkt. 

F. D. 

EEN WEDERWOORD AAN DE HEREN LIGTHELM 
EN WAGENMAKER 

Nieww-Guinea behoort bij Nederland te blijven 
totdat de bev()lkin!f :~ich~lf kan uitspreken · 

(Ingezonden) 
De heren ds. Ligthelm en Wagerunaker :reageerden .op mijn artikel in ons weekblad 

van 30 juni. Ik moge het volgende antwoorden. 
De heer Wagenmaker kan uiet zo best lezen. Want wáár had ik het over de vol

strekte souverefniteit en wáár over de imperium-gedachte? Wáár. over een terug
winnen van de vroegere maèhtl!lpositle, of over het houden wat we hebben? 

Wel sprak Ik over het Zelfbeschikkingsrecht (de wil van de papoea's) en over het 
door Nederland· juist géén macht kunnen vormen, krachtèns de uit art. 73e handvest 
V.N. voortvloeiende verpUchtmgen. 

Wanneer het mij .~elema31 niet" ga.at om de papoea's zelf en het dus lachwekkend 
is, wànneèr ik stel, dat het overd~delijk is, dat de papoea voor de leiding der Herv. 
Kerk geen rolspeelt- dän vraag Ik' me af waar de heer W. de moed vandaan haalt 
zoiets te schrijven; . · 

Het gebeuren met· de minderheden in Indonesië in de laatste jaren -ware alléén 
reeds voldoende om de papoea In een dergelijke staat nimmer te willen doen onder
gaan. l!:n wamteer de :Zending liet eerste en voornaamste contact met de papoea's 
b_rengt - en zij dus ook het recht heeft hier iebi over te zeggen, dan doet het toch· 
wel erg vreemd aan, dat kerk en zending op Nieuw Guinea zelf blijk hebben gegeven 
van deze "bezinnfngsoproep" niet gediend te zijn! 

Beide heren hebben zich gestoten 
aan mijn opmerking, dat de Herv. 
Kerk werd geleid door de ene vraag: 
"wat wil Soekarno" (,,S. vraagt en wij 
draaien"). Wanneer niet Soekarno en 
zijn aanhang dag in dag uit ~w. Gui
nea opeif!ten. dan wás er immers in 
het geneel geen prpbleem-Nw. Guinea! 
En wat Wil men. 

De !Jynode noemt als een harer mo~ 
tieven, dat Nederlands standpunt niet 
en dat van Indonesië wèl - erkenning 
vindt in de wereld. Is het dan duide. 
lijk, dat zij geletd wordt ·door buiten
lands motieven (dreiging inbegrepen) 
of niet? · · · · 

Het kan bij Nw. Guinea slechts ·gaan • 
om twee motieven, nml. a) het Neder
landse Rijk (geen imperium, maar het 
Koninkrijk Nieuwe Stijl) en· b) het 
zelfbeschikkingsrecht. Bezinning is no. 
dig waar deze beide met elkander in 
botsing komen. 

Waar dat niét het geval is, zoals bij 
Nw. Guinea, daar is afsplitsing van 
een deel van het grondgebied van het 
Koninkrijk Rijksverraad, want ook het 
Rijk Nieuwe Stijl is altijd nog een 
Rijk! Op dat zelfbeschikkingsrecht heb 
ik, meen ik, duidelijk gewezen! 

Wat dit met conservatief-progressief 
te maken heeft is mij een raadsel. Mij 
dunkt, àat het Koninkrijk sedert 1954 
toch niet meer imperialistisch-conser. 
vatlef-koloniaal is opgebo.uwd! Liefde 
tot het land en zijn grondgebied en 
felle verdediging daarvan, wanneer er 

geen inwendig verzet is tegen het 
Rijksbehoud, lijkt mij een gezond na-
tionaal standpunt. · 

Willen behouden van het Rijk tegen 
de volkswil in is conservatief-imperia
listisch; willen weggeven .van delen 
van het Rijk, zolang er geen verzet is 
tegen behoud van het Rijk, is verraad. 
Met progressiviteit heeft dit laatste 
niets van doen! En liberalisme alleen 
lijkt mij een kreet in de lucht. 

De V.V.D. is een liberale partij, maar 
dan toch zeker een Nederlandse libe. 
rale partij, die binnen Nederland het 
liberalisme verdedigen moet, maar 
naar buiten - mèt alle andere Neder
landers - voor Nederland moet opko
men; ook hier geldt, dat radicale voor. 
uitstrevendheld beslist geen rijksaf
braak behoort in te houden. 

Bovendien: sedert wanneer is eer
bied voor het land en daarmee voor 
het rijk in de wereld on-liberaal en 
sedert wa]lneer heeft hetzelfde te gel
den voor het· opkomen voor het zelf
beschikkingsrecht? 

Ned. Nw. Guinea behoort bij Neder
land te blijven - mits ons land er 
geen onoirbare dingen doet - totdat 
de bevolking zichzelf kan uitspreken; 
pas dán wordt het tijd voor nederlan. 
ders èn papoea's zich te gaan bezinnen 
over de door de laatste te volgen weg. 
En geen dag eerder, n'en deplaise de 
Herv. synode en haar zendingabelan
gen · in Indonesië. 

J. H. RITZEMA BOS. 
Doetinchem. 

Nieuw-Guinea en de cultuur 
(Ingezonden.) 

Ds. W. C. Ligthelm vraagt mij of onze 
cultuur in onze overzeese gebiedsdelen 
ook geldt voor dat %. gedeelten der be.
vollçing van Nieuw-Guinea, dat nog niet 
ontdekt is. 

Wat de cultuur betreft: geachte domi· 
nee moest U kunnen begrijpen, dat ik 
hier Nieuw Guinea-buiten laat, daar dit 
Rijksdeel nog in opbouw is. Maar als U 
de havens en gebouwen en Godshuizen 
ziet, ·die door Nederlanden In Indonesië 
zijn opgebouwd en niet te vergeten, de 
mooie plantages en wegen, waarover in 
het buitenland met lof is gesproken, dan 
is dit toch wel een be~ijs, dat de Neder• 
laruise cultuur hoog staat aangeschre
ven. 

De zending heeft uitmuntend werk 
verricht, daar is zij deskundig in, maar 
dat zegt nog niet, dat zij zich met rege
ringszaken moet bemoeien. n: ben zeer 
geschokt door de oproep en ik ben er 
lang bang voor geweest. ·, 

Ik hoop, dat ik door dit schrijven aan 
uw vraag heb voldaan, ik beschouw de 
discussie als geëindigd. 

De heer F. Wagenmaker moet ik tot 
mijn spijt antwoorden dat er van voor
uitstrevende liberalen in mijn ingezon
den stUkje niet gesproken Is. 

Is een mens niet vooruitstrevend· als 
hij de waarheid spreekt? 

Vlissingen. D. VAN LEEUWEN 

# NIEUW ·GUINEA 
<lnge~onden) 

Nu enigen van onze lezers hun gal heb
ben uitgespuwd over de Oproep van de 
Synode der Neder!. Herv. Kerk en als 
reactie daarop weer anderen deze oproep 
aanprijzen als zijnde een wegwijzer voor 
de naaste toekomst, geloof ik dat een 
nuchter woord in de beschouwingen op 
zijn plaats is. 

Hoewel het verklaarbaar is, dat vele 
Nederlanders nog mokken ·over het ver• 
lies van N.O.I. is het toch dwaas te me
nen dat Nederland ooit weer de souve. 
reiniteit over deze gebiede11 ,~r~ zal· krij
gen, zomin als het denkbaà'i·~wensêlijk 
is dat Spanje het ooit weer eens hier voor 
het zeggen zou krijgen. · 

Het is voor beide landen beter, dat nor
male en vriendschappelijke betrekkingen 
worden onderhouden. Wij doen dit wel 
met Duitsland en Japan, maar niet met 
Indonesië en dit is te beschouwen als een 
falen van onze buitenlandse dienst. ·wie 
meent dat alleen Indonesië bieraan schul
dig Is wegens het niet houden van afspra
ken zou ik het gestumper van de Neder· 
landse regering terzake van de souverei· 
niteitsoverdracht in herinnering willen 
brengen. De ontwikkelde Indonesiër zei 
in die dagen ook, er valt met die kerele 
niets af te spreken. 

En wat Nieuw Guinea betreft: wat stel
len wij .~ns voor? Geheel afgezien van de 
kwestie of dit land onder beheer van 
Indonesië dient te komen, wat komt er 
in de toekomst van onze positie daar te-· 
recht? Zou· het Nederland inderdaad luk
ken deze bevolking met veel moeite en 
kosten beschaving en bevoegdheid tot 
oordelen bij te brengen, dan kan er maar 
één resultaat zijn. Met dank voor de be
wezen diensten dienen· we te vertrekken 
en plaats te maken voor een regering van 
het papoeavolk. Gaan we dan niet heel 
vlug op het door dit volk gewenste tijd
stip (en de ervaring leert, dat de papoea's 
dit tijdstip eerder zullen vaststellen dan 
wij wensen), dan is het resultaat, dat we 
ook dit volk tot onze vijand hebben ge
maakt en zonder dank voor bewezen 
diensten vertrekken. 

Lukt ·het ons echter niet of niet ·vlug 
genoeg dit land een zeker beschavings
peil bij te brengen dan beleven we in de 
toekomst ook alleen maar narigheid. Het 
zal voor de nieuwe Nederlandse regering 
een welbegrepen belang van Nederland 
zijn in overweging te nemen of het hand
haven van onze souvereinlteit over Nieuw 
Guinea enig voordeel kan opleveren. In
dien dit niet zo is, dan is het een daad 
van wijs beleid, zo vlug mogelijk voor
waarden te scheppen voor de beëindiging 
van deze souvereiniteit. Een andere kwes
tie is, aan wie deze souvereinitelt dient te 
worden overgedragen. Hoewel Indonesië 
dichter bij het papoeahuls zit, schept dit 
geen recht. Bij gebrek aan andere daar
voor redelijkerwijs in aanmerking komen
de landen, is het misschien wenselijk, een 
tijdlang samen met Indonesië dit land 
te besturen. We hebben dan een mooie 
kans om weer tot intieme betrekkingen 
met Indonesië te geraken en ons later, 
hoewel zo spoedig mogelijk, terug te trek· 
ken en dan m e t dank voor bewezen 
diensten. 

NICO MELKMAN 



(Venro~ va• ~· J) 

bestaande draagkracht en de relatieve 
verhoging van die draagkracht ten ge. 
volge van het verkrijgen van de erfenis. 

Wanneer men de erfgenaam als een 
ep zichzelf staand persoon, los van elk 
gezinsver<band, beschouwt, is het onbe
twistbaar, dat elke erfenis de draag· 
kracht van de erfgenaam verhoogt. 
Maar wie daarop alleen let, ziet de zaak 
te eenzijdig. ;' • 

Er zijn n.l. tal van gevallen denk
baar, waarin het gezinsverband, waar
in de erflater verkeerde, niet komt te 
vervallen. 

Er verandert in de draagkracht dan 
niets. Op jeugdige leeftijd overlijdend, 
kan zowel de moeder als de vader een 
gezin achterlaten. In zOdanig geval 
achtte spr. aantasting van het gezins .. 
vermogen bedenkelijk. 

Het recht is voortdurend verhoogd 
en bij de tegenwoordige hoogte van 
het tarief achtte hij het voor betwis
ting vatbaar, of daa,rmede het draag. 
krachtbeginsel en de rechtvaardigheid 
worden gediend, al zag hij . daarbij niet 
over het hoofd, dat er langzamerhand 
in de Successiewet voor de kleinere 
vermogens zeer belangrijke vrijstellin
gen zijn verkregen. 

Dit alles nog nader uitwerkend, con
cludeerde prof. Molenaar. nogmaals, dat 
hij dus waarde wilde toekennen aan 
het begrip "gezinsvermogen", terwijl 
anderzijds voor hem van beslissende 
betekenis is voor de aanvaardbaarheid 
van het tarief van heffing de draag
kracht, die iemand heeft, voordat hem 
een erfenis toevalt. 

In zijn antwoord erkende dr. Van 
den .Berge, dat voor de toekomst (ver
dere) verlaging van het tarief in de 
rechte lijn inderdaad een onderwerp 
van overweging zou kunnen zijn. 

Tot de onderwerpen, die verder nog 
zonder veel tegenstand werden aan
vaard, behoorden de gewijzigde vast
stelling van de Wet toezicht krediet
wezen (z.h.s.), de wijziging van de Oe· 
trooiwet (tegen de A.R., de C.H. en de 
C.P.N.) en het wetSQntwerp belasting .. 
heffing overheidsbedrijven (Z.h.s.). 

5 mei al!· 
nationale feestdag 

(Ingezonden) 

In ons weekblad van 7 juli is met in
stemming gewag gemaakt van een door 
mr. G. Ch. Aalders (voorzitter der Ned. 
Ver. van Ex-PoUt. Gevangenen) gehouden 
rede te Dordrecht. Inze rede tijdens het 
congres vari de Expoge heeft de heer Aal
ders aangedrongen op een onvoorwaar
delijke vasbstelllng van vijf mei als na
tionale feestdag. 

Het redactionele artikel, dat deze wens 
ondersteunt, betreurt het, dat "arm.Ne
derland" nog steeds geen afdoende vorm 
heeft weten te vinden, om zijn dankbaar
held voor de bevrijding tot uitdrukking 
te brengen. "Wij verschuilen ons thans 
achter pietluttigheden, waarvoor wij ons 
eigenlijk moesten schamen", aldus het ar
tikel. 

Noch· met de wens van mr. Aaibers; 
noch ook met de strekking van het ar
tikel in ons partijblad kan ik mij ver
enigen. Naar mijn mening heeft de rege
ring terecht van dit jaar af de nationale 
feestdag op vijf mei afgeschaft, mede in 
verband met de Koninginnedag op 30 
april. Dat op de avond van de vierde mei 
de herdenking van onze gevallenen voor 
de bevrijding van het vaderland gehand
haafd wordt, acht ik voldoende. In de 
plaats mijner inwoning wordt de jeugd 
bij deze herdenking betrokken. Leerlin
gen van de U.L.O.-school betrekken de 
wacht bij de graven van gevallenen in de 
·oorlogsjaren en vele jongelui boven de 12 
jaar lopen mee in het défilé van het oor
logsmonument naar de graven van de 
gevallenen tesamen met honderden vol
wassenen. 

Het achterwege laten van vijf mei als 
nationale feestdag en het handhaven van 
vier mei als nationale treurdag lijkt mij 
ge~ettigd. 

Beilen. P. D. VAN ROYEN. 

(Waarvan acte. - Red.) 
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In memoriam 
K. ENTHOVEN 

Op dinsdag 3 juli overleed plot
seling de heer K. Enthoven, oudste 
firmant van de firma D. Enthoven 
en Zn. 

Hij was voerzitter der afdeling 
Bennebroek van de V.V.D. en wet
houder dezer gemeente. Sedert 19415 
was hij lid van de gemeenteraad 
en heeft als zodanig en vooral als 
wethouder veel voor de gemeente 
gedaan. 

Het openbaar onderwijs had zijn 
bijzondere belangstelling en het Is 
hoofdzakelijk aan zijn energie, 
werklust en doorzettingsvermogen 
te danken, dat de destijds kwijnen
de O.L.-school in een nieuw gebouw 
gehuisvest werd, het juiste en ge
schikte onderwijzend personeel 
werd aangetrokken, en de~ school 
nu zoveel leerlingen telt, dat zij 
binnenkort zal moeten worden uit
gebreid. 

Ook vele verenigingen en com
.missies mochten hem tot bestuurs
lid rekenen. Zij allen verliezen In 
hem een hoogstaand en reahtvaar
dig bestuurder, een regent van be
tekenis, iemand die begaan was · 
met de noden van anderen en altijd 
trachtte te helpen waar dit maar 
mogelijk was. 

De nog jonge afdeling Benne
broek verliest in hem een zeer be
kwaam leider. 

Op zaterdag 7 juli werd hij op 
Weeterveld onder een schat van 
1'>loemen en een zeer grote belang
stelling b~graven. 

Dat hij ruste in vrede. 

Fr ank ·Rijadijk' 1 

lndoatrieele 
Ondernemingen N.Y. 
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In memoriam 
T. L. Jonker enG. Kremet 

Onlangs overleed te Haamstede 
in de ouderdom van 66 jaar de 
heer T. L. Jonker, lid van de ge
meenteraad en bestuurslid van de 
afdeling. 

In beide functies heeft de over
ledene zijn beste krachten aan de 
liberale zaak gegeven. De Partij 
blijft hem daarvoor dankbaar. 

Dezer dagen bereikte ons het 
bericht van overlijden van de heer 
G. Kremer te Rolde. De heer Kre
mer maakte voor onze Partij ~1.eel 
uit van de gemeenteraad en heeft 
in deze functie veel voor de V.V.D 
gedaan. 

Moge hij rusten in vrede. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeék 

* Beroepsflnau.clerlng 
* Hypotheken 

* Levensverzekertneen 

Offerte z o n d e r verplichtingen. 

Diepenheimseweg 31, Goor (Ov.) 
Tel. K 15470-816, b.g.g.: boodschap.. 
pendienst. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Konlnglnnegracht 81, Den Haag. 
Telefoonnummers: 111 'f 8 8 en 
11 U U (K l'JOO). 
Glr<onummer 8'1880, t.n.v. de M· 
eretarls vu cle V.V.D. te Dea 
Haag. 
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VRUHElD EN DEMOCRATIE :n HJLI ua - P.Aa. s 

PolitiRlr. meuws uit de lwofdstad 

Herroeping besluit ziekenhuisplan? 
Laat het m elk geval geen herhaling worden van het jarenlange treurspel 

over de plaats van vestiging -van het n'euwe stadhuis 
F'(1oen aaa de gemeeateraad liet veorsflel werd ...Hge~e&-cl - bet Wilhelntina... 
J. gasthuis te bestemmen tot Mademillelt zieketthais en voor de daartee 

nodi&"e 111it~n lileliluiten te .-nea - o.a.. slopin&" va.Ó een groot blok 
weeniudzen- alsmede om aaa de rand van de stad, in West, een nieuw alge
meen ziekeilhuls te bouwen. dit ter wrv1111ging van ~et Binnengasthuis, heeft dr. 
B. Sa,jet (P.v.Al.A.) lillelt een llevic tea-enstander van hit plan getoond. Het werd 
n1ettemJa ~ - het was bekend. dat dr. Sajet. overtuigel dat laier. een 
voor de toekomst verkeerde besHssin& WijlliJ genomea_ alle kneld;eo gïac w;.r.etten 
om de raad van zijn genomen beslis!dng teruc te Jtreac-. 

Het is thans zover. Dr. Sajet heeft 
een voorstel bij de raad ingediend om 
eea geheel nieuw academisch ziekenhuis 
in West te bouwen en 'de daarop be
trekking hebbende raadsbesluiten terug 
te nemen en clan alsnog het Wilhelmi
na-gasthuis de bestemming van alge
meen ziekenhuis te ge-vert. llfen kon dit 
voorstel verwachteD, nadat het socialis
tisebe Vrije Volk in een artikelenreeks 

De zaak is zelfs zo ernstig, dat men 
geheel buiten beschouwing kan 

laten of een eventuele procedure, waar
bij een genomen besluit wordt herr~ 
pen en daarvoor een ander besluit in de 
plaats komt, nu wei weer een goede 
bijdrage zal zijn tot de gangbare op
·vatting over de Amsterdamse voort
varendheid. Bovendien. na een emstig 
onàerzoe,k van het genomen besluit en 
de al of niet herroeping daarvan, moet 
he_t uit zijn; ook van de kant vaa dr. 
Sajet, wanneer men zijn inzicht niet 
blu'kt te zullen delen. Er moet hier niet 
een herhaling worden gegeven van het 
jarenlange treurspel over de plaats 
van vestiging van het nieuwe stadhui.a. 

Maar nn dr. Sajet zo hevig ijvert 
voor zijn standpunt, ondanks bet feit 

dat 'de raad het in meerderheid niet 
deelde, komt ons toCh weer in de her
innering die raadszitting, al weer wat 
jaren geleden, waarin men weer, voor 
de zoveelste keer, over de U-tunnel be
goh. De fractievoorzitter van de VVD, 
de heer R. Th. J. 1e Cavelier heeft toen, 
als voorheen ook reeds het geval was 
geweest, een lans gebroken voor het 
denkbeeld om eerst zo spoedig mogeliJk 
althans een noodoplossing te bieden in 
het vraagstuk van de IJ -oeververbin
ding door het maken van een :.rug bij 
Schellingwoude. 

Wij horen nog dr. Sajet, nestor van de 
raad, schamper de raad advisere11 om 
,,daar nu maar weer niet opnieuw over 
te beginnen". zo ongeveer in de toon: 
laten wij nu zaken gaan doen en Iaat de 
heer le Cavelier gelukkig zijn met ~n 
denkbeeld. De raad ging ook inderdaad 
op deze suggestie V&.ll de heer le Cavelier 
in 't geheel niet ia. 

Maar men herinnert zich wat daarna 
gebeurde: nog geen jaar later deed Wa
terstaat aan Amsterdam het voorstel een 
brug bij Schellingwonde te maken en :ie 
raad besloot toen, op voorwaarde dat de 
tunnelbouw daardoor niet zou worden 
vertraagd, aan dat plan aUe medewer
king te verlenen: 

· uiteen had gezet hoe in andere steden 
dit probleem was opgelost. Men kreeg 
niet de indruk, dat h .. t blad met deze 
artikelenserie nu ook meteen geheel de 
zijde van dr. Sajet koos - in dat op
zich kan doe positie van het blad wel 
ietwat moeilijk zijn geweest, want het 
heeft natuurlijk intern zijn waardering 
\'00!" de persoon van dr. Sajet, die als 
medicus een bepàalde functie vervult 
bij de N.V. de 'Arbeiderspers, en Het · 
Vrije Volk had ook. rekening te houden 
met het overwegend socialistisch col
lege vaa B. en W., dat deze door dr. 
Sajet als verkeerd beste-înpelde weg 
heeft ingeslagen. 

Opera vra_agt~ steeds meer geld 
Wat nu de verdiensten betreft VIUI. 

!te plannen, waartoe belfloten is dan 
wel die, welke dr. Sajet blijft voorstaan, 
wj durvea daarover werkelijk geen me
ning te besitt.eu. Het is ee.o zaak, welke 
men vooreerst aan de deskundigen moet 
overlaten, en wanneer men dan waar
neemt hoe die soms verschillende, zelf!'! 
diametraal tegenover gestelde menin
gen over dellil zaak.· hebben, durft men 
als leek helemaai geen opinie meer te 
geven. Bovendien, het is ook een zaak, 
waarin de toekomst zal moeten leren. 

Niettemin, het genomen besllj.it is 
een zeer gewichtig besluit, dat Amster

. dam voor lange toekomst vastlegt in 
zijn ziekeahuisbestel. En wanneer dr. 
Sajet, wie men deskundigheid op dit 
gebied toch zeker niet zal ontzeggen, 
met zoveel vuur blijft ijveren om op de 
ingeslagen weg niet voort te gaan en 
een andere te kiezen, dan zal -men er 
beslist geen kwaad aan doen deze zaak 
nog eens opnieuw ernstig te bestude
ren, hetgeen B. en W. ook van plan zijn. 
Want - en hiervan gaat dr. Sajet bij 
zijn ijveren ook uit een met een 
mee~;:derheid van stemmen genomen be.. 
sluit behoeft nog niet altijd het juiste 
te zijn. Waar werkelijk democratische 
zin heerst en .de enkeling zo vol heilig 
vuur optornt tegen een meerderheid
besluit- en er mag bij worden gezegd: 
uitsluitend op zakelijke gronden -daar 
zal de bereidheid ook moetea bestaan 

·genomen !1-e&luiten nog eens zorgvuJ.dig 
af te wegen en er, eventueel, op terug 
te komen.. Het gaat om de belangen 
van AmSterdam. 
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Artistieke prestaties helaas niet navenant 

Uit vOOI'drachten aan de gémeente
raad is gebleken, dat De Neder

landse Opera het volgend seizoen op
nieuw een hogere subsidie zal moeten 
worden gegeven, wil het instituut kun
nen blijven voortbestaan. Het tekort op 
de exploitatie over het komende seizoen
- 1956.'57- wordt geraamd op ruim 
twee miljoen. Amsterdam zal in dat te
kort voor meer dan een miljoen, 
/1.175.000 bijdragen. 

Reeds eerder is iJl deze kolommen be
toogd, dat dergeliJke instituten nergens 
ter' wereld zonder subsidie in stand kun
nen blijven. Toch blijft de vraag gewet
tigd, ook wanneer men gaarne bereid is 
subsidie te verlenen, of de ontwikke
lingsgang bij de Nederlandse Opera niet 
van zodanige aard is, dat men zich van 
de zijde van de overheid wel ~s ernstig 
mag bezinnen of men zonfier meer, 
eigenlijk misschien wel naar het beeld 
der laatste jaren: klakkeloos" op deze 
weg voort mag gaan. Deze opera kost 
schatten gelds, die niet in verhoudin~ 
staan tot de artistieke prestaties. Aan 
deze opera zijn veel, teveel solisten ver
bonden tegen zeer hoge_ gages. Daar
onder zijn er, die men nauwelijks en in 
enkele gevallen niet meer ziet optreden, 
doch die maar aan het instituut verbon
den blijven omdat men eigenlijk niet 
weet hoe men deze "dure paarden op 
stal" moet afstoten. 

Met de artistieke leiding van de opera 
is het ook weer mis. De dirigent Krann
hals heeft men niet weten vast te hou
den en gaat nal'lr het buitenland. At en 
toe zal hij nog eens komen dirigeren. 
Voor het komende seizoen moet men op 
ten minste vier dirigenten drijven, die 
alleen voor hun aandeel korne'n en gaan 
en dus geen verdere zorg voor de grote 
lijnen in het artistieke beleid zullen heb
ben; dat kunnen zij ook niet, gegeveu 
hun tijdelijke engagementen. Zo ziet men 
deze opera zwakker ;n zwakker wor
den en, in tegenstelling daarmee, wil het 
in het komende seizoen krachttoeren 
gaan verrichten, waarover men· zich in 
buitenlands~ operacentra, waar men. op 
deskundigheid en traditie kan bogen, 
driemaal bedenk~. Zo krijgen wij hier 
Der Rosenkavalier, ongeveer een der 
moeilijkste, veeleisendate werken, die 
men zich kan denken. 

Waar gaat het met de Nederlandse 
Opera, gelet op haar artistiek rende
ment, naar toe? Aan een opera, die zo 
langzamerhand dreigte te gaan fungeren 
als niet veel anders dan bodemloze put 
hebben wij geen behoefte. 

Toch over de muziek sprekend: de 
stichting Nederlandse Orkeststichting tot 
beheer van het Concertgebouworkest 
heeft dezer dagen de jaarverslagen laten 
verschijnen over de seizoenen 1954/55 en 
1955/56. Verouderde kost dus. lV'u heb-

ben willen nazien hoe de zaken daar nu 
financieel wel liepen, maar over de fi
nanciële gang van zaken geen woord! 
Dat aspect van de stichting, die zo no
dig het Ol'kest uit de beweerde ongunsti
ge sfeer van de n.v. Het·Concertgebouw 
moest verlossen, gaat ons blijkbaar niets 
aan. We weten dus niets meer dan dat, 
sinds het aantreden van deze stichting. 
de gemeentelijke subsidie stijgt en stijgt. 

Copla voor doso rubrae .. ra sendon naar& 
Maiuffr. Joh. H. Spriaaor. Alaxaatlor
*-t 16. H-rlaal. 

Studiedag van de 
Ned. Huishoudraad 

op 2 juni j.l. 
te Utrecht 

OP deze studiedag waren de Vrou-
wen in de V.V.D. vertegen

woordigd. Wij ontvingen hierover een 
uitgebreid verslag waaruit wij het 
volgende aanstippen: 

De consument stond op deze dag in 
het middelpunt van de belangstelling. 
In deze tijd vol prijsafspraken moet 
de consument zich vooral goed reken
schap geven van de kwaliteit, en de 
reclame aan de waarheid toetsen. 
Men was van mening, dát leugen in 
de reclame zelfmoord voor het arti
kel is. 

Goed toegepast en met onderschei
dingsvermogen bekeken, kan reclame 
echter, hoewel kostbaar, toch door 
vergrote omzet een prijsverlaging ge. 
v~n; 

Die ltrug. waarvaR toea. voenl dlr. Sa
jet niet wilde weten, wordt -.. ce
Non! 

De heer le Cavelier heeft er toen gt!en 
voorstel van gemaakt, doc;ll zijn toen op 
zi.ch;';elf niet gedachte, wordt gereali
seerd . omdat een macht buiten de raad, 
het Departement van Waterstaat, 66k de 
betekenis van deze voorlopige oplossing 
ten volle zag. 

Het is een speling van het lot, dat clr. 
Sajet nu zo ongeveer dezelfde eenling is 
in de raad met zijn ziekenhuisplan als 
toen de heer le cavelier met zijn sugges
tie voor de bouw van een brug bij Schel-. 
lingwoude. Wij hopen voor dr. Sajet -' 
en voor Amsterdam - dat niemand nu 
zulke schampere woorden zal spreken als 
's raads aestor zich destijds meende te 
kunnen vel'C)()rloven ten opmebte van 
•a berea Le Cavelier'a denkbeeld, dat ver
moedelijk wel vooreerst geen genade Dij 
hem zal hebben gevonden omdat het uit 
de liberale hoek kwam. Wij wensea dr. 
Sajet toe, dat wanneer zijn plan het 
juiste blijkt te zijn, dat bet dan ook 

·wordt gerealiseerd en zonder dat daarbij 
een departement de raad op het dan ge
bleken juiste spoor zal moetea brengen. 

Mevrouw Wilzen-Brulns, de tweede 
spreekster, behandelde het prijsbe
wustzijn nog nader. Naar haar me
ning wordt bij de koop op afbetaling 
het kostenbesef in de kiem gesmoord. 
Men rekent alleen met de termijn
betaling en niet met het totaal. Er is 
ook nog een dwaze voorkeur voor het 
dure artikel. Men denke maar aan de 
proeven die men in Frankrijk nam 
met de doorgesneden kaas waarvan 
de ene h~lft veel hoger was geprijsd· 
dan de andere en wegvloog, terwijl 
men de andere nauwelijks aankeek. 

Bij de huidige ingewikkelde samen
stelling van b.v. textiel is objectiever 
voorlichtin,g, liefst 6P het artikel zelf 
aangebracht, hoog nodig, 

Aangedrongen werd op meer vopr
lichting in de scholen op het gebied 
van warenkennis. Naar onze mening 
moet· men echter verder gaan en de 
consument zo zelfbewust maken, dat 
hij in staat is zijn wensen aan de pro
ducent of fabrikant duidelijk te ma
ken. 

Er zijn nog te veel onpractische 
modellen en incourante maten te 
koop, terwijl aan de meest voor de 
hand liggend~ wensen niet kan woi'
den tegemoetgekomen. 

Men prees het groente-uurtje in de 
radio waardoor inderdaad velen wor. 
den bereikt. 

De "organisatie" van de consu
ment is op het moment wel in bewe.. 
ging. 

Wij hopen, dat het mogelijk zal 
zijn hierbij geheel onafhankelijk te 
blijven van de producenten waaron
der wij zowel werkgevers als werk
nemers verstaan. 
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WEEKBLAD VAN Dl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

. 

ONZE aE~E WENSEN VOOR 
_, -- ~·- • ' • ~ , -·... 1o,' • L • • • 

·:)"-. 

PROF. ·ouD 
· * * Liberaal Nederland · werd ·twee weken 
_ * geleden opgeschrikt door een' wel zeer 

cmverwacht beticht. , 
De voorzitter van onze V.V.D. en van de Tweede

~merfractie, die, ia laatstgenoemde functie, tevena 
I4Nl gesprekspartner was bij het overleg over de Ka· 
ltinetsformatie, was in het ziekenhuis opgenomen en 
~et spoed geopereèrd. 

Zondag 2Z j.W was het nog slechts in beperkte 
kring bekend, doch de volgende dag braÇhten alle 
bladen het beridlt. 

De voorafgaande vrijdag was de heer Oud nog 
Ïtl touw geweelt, maa.: zaterdag moest hij het bed 
houden en hetgem nog een ogenblik een onschul
dige aandoening leek, bleek al spoedig een acute 
appendicitis te zijn. 

In de vroege zondagochtend werd zijn overbren· 
iing naar het Havenziekenhuis te Rotterdam nood
aakelijk. Met grote spoed werd de. operatie door de 
chirurg dr. J• 8.- Koeter> verm:ht _. toea Weck- -wd. 
dat waarschijnlijk geen paar uur langer had mogen 
zijn gewacht. 

* * * 

'" 

Die situatie was inmiddels nog gecompliceerder 
geworden dan ze reeds was, want in· de ochterut nn 
diezelfde dag was de formareur, dr. Drees, door· de 
Koningin ontvangen, om, na een vergeefse werk· 
zaamheid ·van 'lh week, zijn opdracht terug te 
geven. 

• • • 

De Koningia be&4!" Qnmiddellijk met het weder 
ontvangen van de hiervoor aangewezen ad

viseurs en zo bracht, in de loop van de middag, ook 
de heer Korthals een bezoek op Huis ten Bosch, 
teneinde Hare Majesteit zijn advies te verstrekken. 

Men weet het: de volgende ochtend kreeg daarop 
de voorzitter van de K.V.P.-fractie, prof. Romme, 
eenzelfde opdracht als dr. Drees. , . 

Op het ogenblik, dat we dit schrijven, is deze 
tweede poging - in de zevende week van de Kabi
netsformati~ :- nog in volle gang. *> 

"-·.;;.~··. ~ :r ~· ··- ~· ... 

We · kereo terua tot cle heer Oud. ne· beste 
_ wensen van allen, die liberaal denken ill 

Nedèrland, maar, blijkens de vele bewijzen van 
medeleven, óólc die van tallozen baiten het liberale 
kam~! gaan .uit naa~ deze strijdbare politicus, die on. 
getwiJfeld bgt of Zit te popelen om zijn werk te her. 
vatten. 

_flet land en d~ partij kunnen hem; menselijker. 
WIJS gesproken, met missen. 

Gelukkig bestaat er een goede kans, dat, wanneer 
dit nummer van ons blad verschijnt, de heer Oucl 
het ziekenhuis alweer heeft kunnen verlaten. 

Wij wensen mevrouw Oud gaarne toe, dat zij 
haar echtgenoot inderdaad bij de verschijning van 
ons blad alweer thuis zal hebben en wij hopen 
zeer, dat onze liberale voorman binnen afzienbare 
tijd zijn werkZaamheden weer zal kunnen hervatten·. 

*) Inmiddels heeft thans echter ook Prof. Romme zijn 
opdracht tet"uggegeven. 

Pro~. ()ud heeft: ondanks zijn gevorderde leef. 
tiJd, de operatie, door bekwame hand verricht, 

niet alleen goed doorstaan, maar zijn uitstekende 
lichamelijke conditie heeft hem in staat gesteld, ook 
vrij snel de gevolgen te overwinnen. 

IN MEMORIAM MIN. KERNKAMP 
Wie hem kent, zal begrijpen, dat het hemzelf 

echter eigenlijk nog niet snel genoeg ging en het is 
niet moeitijk te veronderstellen, dat zij, die in het 
ziekenhuis verantwoordelijk waren voor de verdere 
behandeling en verzorging, wel eens de nodige 
overredingskracht zullen hebben moeten opbrengen 
ó~ zijn geestelijke vitaliteit wat af te remmen. 

* * * 

Dezelfde zondag, ,dat de operatie was verricht, 
werd de plaatsvervangende voorzitter van 

onze Tweede-Kamerfractie, drs. Korthals, die voor 
internationale bes'prekingen in Parijs vertoefde, ge· 
waarschuwd,. Mlandagochtend 23 juli was de heer 
Korthals reeds in het land terug om - evenals hij 
enkele weken eerder tijdens het vijfdaagse verblijf 
,van de heer Oud in Stockholm reeds had gedaan -
de taak vao de fractievoorzitter bij de Kabinets· 

. f()rmatie tijdelijk over te nemen. 
_ Dinsdagochtend 24 juli kon de heer Korthals 
reeds een kort onderhoud met de heer Oud in het 
tiekenhuis hebben voor beraad over de politieke 
sitUatie. 

In verband met cle vakanties zal -
biizondere omstandigheden voorbe
houden - ons blad de volgende week. 
11 augustus. n i e t vers~hiinen. 

Het eentvolgencle nummer komt op 
18 augustus a.s. uit. 

* * In het zicht van de eindhaven heeft het 
* Regeringsschip, . na mr. L. A. Donker, 

nog ·een tweedè lid van zijn état-major door de dood 
verloren, 

Op 18 juli, predes op zijn 57ste verjaardag, over
leed prof. dr. W. J. A, Kernkamp, minister van 
Overzeese Rijksdelen. 

Een "naar het beschouwende neigende en in vele 
opzichten overgevoelige natuur", zo schetste mr. 
N. Debrot, Algemeen Vertegenwoordiger der Ne
derlandse Antillen, in "Het Parool" een der f-acet· 
ten van deze sympathieke figuur. 

We geloven, dat die schets juist is en dit vet
klaart, waardoor minister Kernkamp het in het 
politieke leven wel eens moeilijk heeft gehad. De 
politiek is een fascinerend, maar tegelijk oók nogal 
eens een hard bedrijf. 

De gevoelige mens en wetenschapsman Kernkamp 
heeft zich echter - om nog eens met mr.- Debrot 
te spreken - toch 66k het doorzettingsvermogen 
van de staatsman eigen weten te maken om zijn 
overgevoeligheid te overwinnen, ter bereiking van 
het gestelde ideaal. 

En dat ideaal was: de totstandbrenging van de 
nieuwe verhouding tussen Nederland, Suriname en 
de Nederlandse Antillen, zoals deze in het in 1954 
bevestigde Statuut voor het Koninkrijk der Neder
landen is neergelegd. 

Hiervoor heeft minister Kernkamp, met zijn de 
laatste jaren zeer zwakke gezondheid, gewerkt met 
al de ijver en bekwaamheid, waarover hij beschikte. 

Dat ideaal heeft hij, zij het niet zonder moeilijk
heden, inderdaad bereikt. Ieder had deze sympa· 
thieke bewindsman van harte gegund, de vruchten 
van zijn arbeid ook volledig te zien rij pen, maar 
dat heeft niet zo mogen zijn. 

Allen, die hem gekend hebben, en niet in de 

laatste plaats zijn vroegere studenten aan de 
Utrechtse Universiteit en zijn ambtenaren van het 
Haagse Departement, zullen zich hem blijven her.: 

, inneren als een bezielend leermeester en - voor 
zover het zijn Ministerie betreft - als een warm• 
voelend en humaan Departeinentshoofd. 

* * * 

W illem Jan Arend Kernkamp was op 18 jUli 
1899 in Edam geboren en legde in 1926 

het doctoraal examen rechten af aan de Vrije Uni. 
versiteit te Amsterdam. 

Na enige jaren in het bedrijfsleven werkzàam te 
zijn geweest", hervatte hij in 1929 zijn studies en wel 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, in het Arabisch 
. en Indisch recht. In 1933 deed hij in deze vakk~l\ 
het aanvullend doctoraal examen. 

Hierna maakte hij een studiereis naar Egypte, 
Saoedie-Arabië, Palestina en Syrië. 

In 1935 promoveerde hij cum laude te Utrecht 
op het proefschrift "De Islam en de vrouw". Een 
jaar later aanvaardde dr. Kernkamp de benoeming 
tot bijzonder hoogleraar in de Indologische facul
teit aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1946 
werd hij aan dezelfde universiteit gewoon hoogleraar 
in het Nederlands staatsrecht. 

Hij maakte deel uit van de Nederlandse delegatie 
ter zesde algemene vergadering van de Verenigçle 
Naties. In -deze functie was hij te Parijs voorzitter 
van de speciale commissie voor de minder ontwik· 
kelde gebieden. 

Prof. Kernkamp heeft toen, in de algemene verga
dering der Verenigde Naties, ook het Nederlandse 
standpunt verdedigd omtrent het niet rapporteren 
over Suriname en de Nederlandse Antillen. 

In 1952 werd prof. Kernkamp, ·als christelijk
historisch politicus, opgenomen in het derde 
Ministerie-Drees. 



Binnenhof 

De buile ... wone zitting 1956- Tweede Kamer behandelde 
12 Grondwetsherzieningsvoorstellen in tweede lezing - Zakeliike 
bezwaren der V.V.D.-fractie tegen Kameruitbreiding-Het par
lementaire vacuum - Vrees van prof. Van den ._rgh niet ge· 
deeld- Prof. Oud wilde wel als •• Koninkliik Commissaris'" op· 
treden - Alle 12 ontwerpen aanvaard. 

* * Bijzondere omstandigheden voor-* behouden, zal de Tweede Ka-
mer in de "buitengewone zitting 1956" 
van de Staten-Generaal, welke op 3 juli 
door minister Beel werd geopend, en 
welke op zaterdag 15 september alweer 
zal worden, gesloten, geen andere werk
zaamheden te verrichten hebben gekre
gen dan de behandeling van de Nota be
treffende de Haagse burgemeester· en de 
ontwerpen tot Grondwetsherziening On 
tweede lezing). 

Aan het debat over de kwestie van de 
Haagse burgemeester hebben we in het 
vorige nummer ons hoofdartikel al 
gewijd. 

Wat de Grondwet$herziening betreft, 
vo::-:den de elf uit het initiatief van de 
Regering zelf ontsproten ontwerpen in 
tweede lezing ·weinig tegenkanting. Er 
werd· ook nauwelijks· nog over gespro
ken. De meningen in de fracties - ook 
in haar gedeeltelijk nieuwe samenstel
ling - waren dezelfde als bö eerste 
lezing. .' 
, Dat gold ook voor onze (ongewijzigde) 
V.V.D.-fractie, hetgeen dus, zoals prof. 
Oud namens· haar ook kwam mededelen, 
betekende, dat zij haar zalkelijke bezwa
:rer tegen de uitbreiding v«n bet leden-
tal handhaafde. . 

Prof. Oud handhaafde die bezwaren en bepaalde zièh tot een verwijzing 
üarnaar. 

De lezers 'kunnen die desgewenst in 
ons destijds gegeven overzicht van bet 
bij d·e eerste lezing gebouden debat uit
voerig terugvinden. 

We willen thans slê.chts in enkele 
woorden in herinnerine brengen, dat 
prof. Oud dit voorstel niet urgent acht
w, bezwaar had· tegen de te grote sprong 
van resp. 100 en 50 op 150 en 75 zetels 
en dus in ieder geval de voorkeur had 
Jregeven aan een uitbreiding in twee 
etappes en dat hij bet tenslotte ook niet 
juist' achtte, dat, terwijl er -een bouw
stop is afgekondigd, de Kàmer de Rege
ring moet vragen, haar aan die bouw
stop te. onttrekken. 

Als gevolg immers vooral ook van de 
uitbreiding van bet ledental zal het Ka
J:U~gebouw aanmerkelijk moeten wor
den uitgebreid, hetgeen in deze tijd van 
wenselijke investeringsbewrking in de 
overheidssector, al evenmin psycholo
gisch goed lijkt. 

De rest van de Kamer deelde die be
awaren echter niet en zo werden de ont
werpen tot uitbreiding van de ledental
len van de T)Veede en van de Eerste 
Kamer resp. aangenomen met 71 tegen 6 
en met 70 tegen 6 stemmen. De 6 tegen
stemmers waren de aanwezige leden 
wn onze V.V.D.-fractie: de heren Oud, 
Korthals, Van Leeuwen, Ritmeester, Den 
Hartog en Zegering Hadders. 

De overige 9 ontwerpen kregen óf al
gemene stemmen, óf alleen de 2 tegen
stemmen van de C.P.N.-leden, 

• • • 

De meeste discussie ontstond n.o~ 
over het twaalfde ontwerp; dat 

in eerste lezing was ingediend als een 
initiatief-voorstel-Oud c.s. 

Officieel was het geh.eten: "Wetsont
werp verandering in d(, Grondwet, 
strekkende tot het treffen van een na
dere regeling aangaande het tijdstip van 
aftreding van de l~en der Staten-Gene
raal'', ook wel genaamd: Ontwerp ter 
Y06rkoming van een parlementair va
cuum. 

Dit wil ondertussen niet zeggen, dat 
er, anders dan bij de eerste lezing, thans 
bezwaren in de Kamer tegen het ont

. werp waren opgekomen. 
I1e heer Rommè, de leider van de 

K.V.P.-fractie, voerde slechts het woord 
omdat hij in het verslag bepaalde pas
sages was tegengekomen (kennelijk af
komstig van de socialistische leden), die 
hem deden vrezen, dat die leden als be-

doeling van Jtet wetsontwerp zagen, te 
trachten ,.ataa18DOodreeht'" geheel 'làt te
schakelen. 

Daarmee zou de heer Romme het 
n i e t eens zijn, omdat hij meent, dat dit 
niet mogelijk is en ook niet gewenst, 
daarnaar • streven. Als de bedoeling 
van het (oorspronkelijke) voorstel-Oud 
kon hij slechts zien om uit te spreken, 
dat "tot het NederJandie staatsbestel be
hoort een parlement". 

Tevens deelde prof. Romme niet de 
vrees van prof. Van den Bergh, de Am
sterdamse hoogleraar. die tegen bet 
ontwerp in krantenartikelen en in een 
geschrift fel van leer Js getrokken om
dat hij daarin zag het gevaar, dat de 
Kamer <onnodig) haar eigen levensduur 
zou verlengen. 

Prof. Romme achtte een dergelijke 
dMd voistrekt on-grondwettig (en dus 
ook ondenkbaar>, maar zou het 1oeh 
c~d achten, wanneer die opvatting zo
wel vanuit de Kamer alt van achter de 
regeringstafel nog eens duidelijlk zou 
worden uitgesproken. 

De tweede, die het woord voerde, was 
mr .. Van der Goes van Naters (Arb.), 
die nog eens zijn warme instemming met 
het ontwerp betuigde en de vrees van 

]HR. VAN DER GOES VAN NATERS 

•..... voor het initiatief-voorstel Oud.: .... 

zijn (buiten de Kamer staande) Amster
damse partijgenoot ook in het geheel 
niet bleek te delen. Hij achtte dit be
paald n i e t gefundeerd. 

Terecht zei mr. Van der Goes van Na
ters ook: als bet gaat over mogelijk 
machtsmisbruik door de Tweede Kamer, 
zljn er drie J;emmen: de Eerste Kamer, 
de verantwoordelijkè ministers en de 
Koning, die allen gebonden zljn door 
hun eed op de Grondwet. 

Dat al deze instanties -zouden· samen
spannen om de Tweede Kamer een 
"machtsgreep" mogelijk te maken, acht
te bij eenvoudig ondenkbaar. 

PROF. OUD 
_".houding van de regering niet 

geheel bevredigend .....• 

Prof. 0 u d, hierna aan het woord ko
mend, lichtte nog eens toe, dat naar zijn 
mening <en ook naar de men.ing van de 
Enquete-commissie 1940-1945) volgens 
het normale G.rondwetsrecht twee din
gen bij elkaar horen: de verkiezing voor 
vier jaar, dus het heengaan van de oude 
Kamer na vier jaar, en tegelijkertijd de 
verkiezing van de nieuwe Kamer. 

Het mag dus nooit zó zljn, · dat door 
het enkele expireren van de vierjarige 
termijn het mandaat van de Kamer op
houdt, ~k als er geen nieuwe verkit'
zingen zijn geweest. 

Wel zijn er omstandigheden van zeer 
· buitengewone aard den~baar, dat de 

oude Kamer, bijvoorbeeld na een bezet
ting n i e t kan worden teruggeroepen, 
ook al zijn er nog geen verkiezingen ge
houden. Men denke alleen aan het ge
val, dat de Kamer bij een bezetting, die 
Jtog erger zou zijn dan die we gehad 
hebben, vrijwel geheel zou zijn uitge
roeid. Dan is er reden, staatsnoodrecht 
toe te passen. 

De regel zij dus: de oude Kamer 
blijft bestaan tot er een nieuwe is. Moet 
daar door overmacht, van worden afge-
wek~n, d a n passe men staatsnoodrecht 
toe. 

Wat de bswaren van prof. Van den 
Bergh betreft was de. beer oUd het ge-

-: heel ·met n'lr. Van der Goes van Naters 
eens, dat wanneer de Kamer - eigen
lijk moeten we zeggen: d& wetgever -
zondel' dat men k.an spreken van 
,,staatsnOOd", een wetsontwerp zou ma
ken, waarbij men eenvoudig de zittings
duur zou verlengen; dit dan in vol'komen 
strijd zou zljn met de Grondwet en dat 
dan die wetgever eenvoudig revolutio
nair zou optreden. 

Als, zo zei de heer Oud terecht, dit 
wetsvoorstel tot wijziging van de 
Grondwet niet· zou worden aangenomen, 
:ial de wetgever echter precies· even re
volutionair kunnen optreden. Tegen een 
wetgever, die revolutionair wil opt-re
den, kan geen enkele Grondwet een land 
beschermen. 

DEZE BURGER 
zit, terwijl hij dit schrijft, nog steeds zonder kabinet en professor Romme 
in zijn_ torentje. 

Het is een nare toestand. Ilr: word er zenuwachlig van. Daar moet een 
eind aan komen. Ik word, langzaam maar bizonder zeker, naar lichaam en 
ziel gesloopt. Ik kan er niet van eten en ik droom ervan. 

Gisteren droomde ilr, dat onze eigen Oud vanaf zijn .herstelbed, door good 
old Nasser geïnspireerd, het kabinet eenvoudigweg genaast had. Hij had de 
imperialisten onder Romme en Drees en de kapitalisten onder Zijlstra en 
Tilanus eenvoudig met één armzwaai op zij geschoven en de blauw-witte 
vlag van de Koninginnegracht laten halen om die van het torentje te laten 
wapperen; fier in de wind over de Ho/vijver. 

Waarom niet? 
Ilr: droomde dat Oud zelf het premierschap en algemene zaleen had 

geüsurpeerd. Korthals verzamelde in zijn éne persoon de vereende krachten 
van Luns en Beyen. Den Harlog zetelde op Mansholts troon. Fortanier droeg 
de mantel van Cals. Cornelissen-voerde de scepter over alle buiten-europese 
rijksdelen. Van Leeuwen zetelde op de Kneuterdijk en peé-beé-oo'de dat 
het een lust was. Wie anders dan Stoftels zat-op de oude Van Ovens leun
stoel en is de oud-cavalerist Wendelaar niet de aangewezen man om de 
maarschalkstal van maarschalk Stal ter hand te nemen. 

Een prachtig span voor de karos van. staat. · 
Wij kunnen er, dacht ik bij het ontwaken, best mee voor den dag komen. 

En waarom niet eigenlijk? Men beleeft in de wereld van vandaag onver
wachter en minder gerechtvaardigde grepen {laar de macht. 

Mijn plan, vrienden, is helaas te pletter gelopen op de massieve onver
zettelijkheid van de heer Van Riel. 

Ik. belde. hem onmiddellijk op naar Zuid Hollands provinciehuis en zette· 
hem het kloekmoedige, vaderlandslievende plan uiteen. Hij had er geen 
oren naar. Hij vond het niet democratisch, zei-d-ie. 

Zo ziet gij maar weer, hoe alle stoutmoedigheid te pletter kan lopen op 
conventionele stel- en spelregels: 

Als, wanneer ge dit leest, het blauw-wit niet waait in de wind om het 
torentje en een geheel volk nog zit te snakken naar een kabinet, dan heelt 
dit n ie t gelegen aan 

DEZE BURGER 
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De bouclini van de Regering tegen
over het wetsontwerp bevredig

de de heer Oud ook niet in alle opzich· 
ten. 
. Wanneer de Regering een dergelijk 

. wetsontwerp bekrachtigt (na de eerste 
lezing als Regeringsontwerp in tweede 
lezing indient dus), moet dit, naar de 
mening van de heer Oud, ook beteke
nen, dat zij ten volle achter het wets
ontwerp gaat staan. 

Als de Regering n i et ten volle ach
ter het wetsontwerp gaat staan en als 
zij meent, bezwaren tegen het ontwerp 
te hebben, zal zij het niet moeten be
krachtigen. We hebben daarvan, zoals 
de heer Oud in berinnering bracht, ook 
een tweetal voorbeelden in onze parle
mentaire geschiedenis gezien. 

Op dit punt is wel enig verschil VIUl 
mening tussen onze fractievoorzitter en 
dr. Drees (die over dit onderwerp het 
woord voerde nu prot, Beel inmiddels 
was afgetreden) blijvllft ~·· 

Wel was dr. Drèes het met elk der 
sprekers eens - en hij bevestigde. di' 
op verzoek van prof. Romme gaarne -
dat een optreden als prof. Van den 
Bergh (theoretisch) vreesde, volstrekt 
in tegenstelling zou zijn met dit wets
ontwerp en dat hij ~n dergelijk ~itJoo 
bruik maken van de gestelde bepalin
gen onden~baar achtte. 

Wat de houding van de Regering tee 
genover dit ontwerp betreft laB het blij. 
kens de toelichting van dr. Drees aldu' 
dat zlj zelf daaraan geen direde behoef· 
'te. had gehad en ook Wel enk.ele bez'!
ren zag. Die waren echter niet van dien 
aard, ,dat zij haar bemiddeling voo~ de 
indiening in tweede lezing had wlllea 
weigeren. 
Zij had dus belloten baar medewerkinC 
te verlenen, daarbij mede overwegend, 
dat dit een onderwerp is, dat in het bij. 
zonder de poeltie van het parlement zelf 
raakt. 

Dit wilde echter niet .eggen, dat de 
Regering nu ook moest verklaren: w:U 
stemmen daar geheel mee in en wij gaan 
dat wetsontwerp als zodanitr verdedigea. 

Deze houding gaf onzé tractievoorzit.. 
ter aanleiding tot de - half schertsend 
- gemaakte opmerking: In het alge
meen is het niet juist en niet zeer ge-. 
bruikelijk, zich zelf voor een bep~al~e 
"betrekking" &1;\n te bieden, maar m dit 
geval stap ik daarover heen. 

Onze Grondwet zo bl'acbt bij verv~ 
gens in herinnering, kent . het instituut 
van de Koninklijke Commissarissen. Dat 
wil zeggen: de Regering kan zich bij de 
verdediging van wetsontwerpen laten 
bijstaan door een dergelijke commissa~ 

Mocht het nu zo zijn, dat de Regermg 
zich niet bij machte acht, dit wetsont
werp met overtuiging 1e ~erdedig~ 
dan zou ik, indien de Regermg op ~IJ 
een beroep zou willen doen om haar (ID 

de Eerste Kamér> .als koninklijk coJn
missaris bij te· staan, dat in welwillende 
overweging willen nemen! 

• • • 

Het einde was, dat het ontwerp met 
algemene stemmen (75 tegen 0) 

werd aanvaard. 
Vóór de stemming verliet dr. Drees 

zelf de vergaderzaal. Blijkbaar achtte hU 
het beter in zijn geval niet, als Kamer· 
lid mee te ·stemmen. De andere als Ka
m~rlid a'anwezige ministers, n.l. de he
ren Algera, Zijlstra, Cals, Van Thiel _en 
Mansholt, deden wel aan de stemmmg 
mee en stemden ook allen vóór. 

Afgewacq.t zal nu moeten worden, ·of 
het' ook in de Eerste Kamer de veretste 
meerderheid van twee derden zal be-
halen. . 

Zoals men weet, là'eelf het daar . ID 
eerste lezing wel een meèl"derheid, maar 
een meerderheid van twee derden zat er 
toen nog niet in. Dat behoeft echter nog 
niet in te sluiten, dat de meerderheld 
thans niet groter zou kunnen blijken 
te zljn. 

We kunnen ons voorstellen, dat er 
leden van de Eerste Kamer zijn, die hun 
eventuele bezwaren niet z6 groot ach
ten, dat zij een ontwerp in tweede lezing 
willen verwerpen, dat tot twee maal toe 
aan de andere zijde van het Binnenbof 
met algemene stemmen werd aanvaard. 

STALEN 
KANTOO~MEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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* fUift, '/'EEK tol WEEK * 
yan het aan~ werkurea nodig was. BoveadleD 
JS het mogelijk gebleken mwel op de bOuw
plaats als in de timmerfabriek veel meer oage. 
schoold personeel in te schakelen, zodat de 
bouw van "houtrijke" huizen een. versnelling 
van het bouwtempo betekent. Radio en politiek 

Het Partijconvent van de Anti Revolutio
naire Partij is onlangs te Utrecht bij

eengeweest om de uitslag van de verkiezingen 
nader te bespreken. 

Tijdens de gedàchtenwisseling hierover werd 
o.m. "met nadruk" de medewerking van de 
radio gevraagd. -

De A.R. laten in dit opzicht niet af. 
Immers, enige maanden geleden heeft het 

eentraal co:àJ.ité van anti revolutionaire kies
verenigingen zich schriftelijk tot minister Cals 
gewend· met het verzoek, ook aan de A.R. 
radiozendtijd beschikbaar te stellen. 
· · De anti revolutionairen verwezen in dit ver
band · notabene naar de toezeggingen, die mi
Q.ister Cals beeft gedaan ten aanzien van de 
Y.V.D.! 

In ons blad van 4 februari j.l. hebben wij 
reeds op deze plaats onze verbazing over deze 
gang van zaken uitgesproken en daarbij een 
opsomming gegeven van de politieke rubrie
ken, die door de N.C.R.V. worden verzorgd,~ 
dat noch de A.R., noch de C.H. zich in dit op
zicht behoeven te beklagen. 

Het doet wel vreemd aan, d&t de A.R. maar 
steeds op dit aanbeeld blijft voorthameren, ter
wijl men in het anti revolutionaire kamp nim
mer een stem hoort opgaan ov~r de volkomen 
on-democratische ·:manier- van optreden tegen 
de V.V.D. met betrekking tot het verlenen van 
zendtijd. . 
·. Want ons radiobestel is volkomen on-demo
cratisch. Dit willen wij op deze plaats nog eens 
met volle nadruk onderstrepen. 
. Als men hierover goed nadenkt, moet men 

zich verbazen, dat in een democratische staat 
als de onze het mogelijk is, dat verschillende 
politieke stromingen dag in dag uit hun denk
beel~~n vo?r de microfoon kunnen brengen, 
terwiJl de liberale gedachte in de ether prac
tisch geheel gemuilkorfd wordt. 

Het is eigenlijk niet minder dan een schan
daal, dat een democratisch geregeerd volk, 
deze ernstige zaak mà.ar rustig Jà.ngs.zich heen 
laat gaan. · . · 

Daarom zullen wij blijven ijveren om dit on
.recht, waar mogelijk, aan de kaak te stellen. 

• • • 

Gebrek aan garageruimte 

Gealarmeerd door de veelvuldige afwijzing 
van de aanvragen· voor een bouwver

gunning, hebben de organisaties van de auto
mobielbrancb~ een onderzoek ingestel"" naar 
de behoefte aan nieuwbouw, respectievelijk 
uitbreiding van de automobiel- en garage-
bedrijven. · 

Het resultaat is neergelegd in een rapport, 
dat zeer onlangs door de Commissie voor 
Automobielbclangen van de desbetreffende or
ganisaties aan de overheid is aangeboden. 

De enquete leidt tot de conclusie, dat op dit 
ogenblik reeds een tekort van 645.500 m2 of 
49,5% van de totale ingebruik zijnde bedrijfs
oppervlakte bestaat. 

De benodigde oppervlakte in 1960 bedraagt 
2.069.500 m2. In 1956 is beschikbaar 1.299.300 
m2, eX:tra benodigde oppervlakte in 1960 is dus 
770.200 m2. 

Volgens deze berekening zou tot en met 1960 
-wil men in dat jaar de evenwichtstoestand 
hersteld zien - per jaar gebouwd moeten wor
den een oppervlakte van 192.550 m2. 
· Uitgaande van een ervaringscijfer voor de 
bouwkosten van f 125.- per m2 zal voor de 
realisering hiervan een bedrag van circa 
f 24.000.000 per jaar geïnvesteerd moeten wor
den. 

Dit zijn inderdaad imponerende cijfers. Wij 
zullen zeker de laatsten zijn te ontkennen, dat 
er aan deze noodkreet van de órganisaties van 
de automobielbranche zeker het nodige gèhoor 
zal moeten worden gegeven. · . 

. Immers, het is duidelijk, dat, als de garage
bedrijven niet over voldoende ruimte kunnen 
beschikken, de onderhoudswerkzaamheden van 
ons nationale wagenpark emstig gevaar lopen, 
waardoor de verkeersonveiligheid noodzakelij
kerwijze zal toenemen. 

Wij erkennen dit alles volkomen. Maar toch 
vinden wij het een zwak punt in bet rapport, 
dat het niet aangeeft op welke wijze bet een 
oplossing voor dit vraagstuk ziet. Het gehele 
bouwvraagstuk is een knellend probleem, 
waardoor niet alleen de garagebedrijven wor
den getroffen. 

Ook woning- en scholenbouw schreeuwen 
reeds jaren achtereen om een oplossing. 

Het is jammer, dat het rapport aan dit alles 
voorbijloopt. Met verlanglijstjes alleen komt 
men helaas niet ver, ook al zijn de geuite wen
sen nog zo urgent. 

• • • 

In het Rotterdamse Bouwcentrum, waar 
sinds enige tijd het ,,Bureau Houtrijke Huizen,. 
is gevestigd, werd deze mededeling gedaan. Er 
werd op gewezen, waarvoor subsidie van de 
overheid is ontvangen, nog nader moet wordea 
uitgebreid om definitieve uitkomsten over ·de 
bouw in de praktijk te vergaren. Er worden in 
dit opzicht al onderhandelingen gevoerd met 
opdrachtgevers en uitvoerders. 

Ziekenkas 
tandpa1ia 

betaaU de .. 

Het bestuur van het Beambtenfonds voor 
de Mijn-industrie overlegt reeds gerui

me tijd, hoe een einde kan worden gemaakt 
aan de belangrijke tekorten, die jaarlQ"ks op
treden bij de ziekenkas van dit fonds. 

De door het ,,Bureau Houtrijke Huizen'! ont
wikkelde plannen blijken in bijzondere mate te
gemoet te komen aan de eisen, welke onder de 
huidige omstandigheden aan de woningbouw 
moeten worden gesteld. De plannen zijD tot iQ, 
d : details uitgewerkt en ieder, die ernstige 
bouwplannen heeft, kan ·de betrokkea -

-- -... eiii.gratis b1fgeD. In 'VOO~--~ 
voerig instructieboek, waarin. de noodakëlijk~ 
gegevens voor een BOOrtgelijk plan kunneá 
worden ontleend. 

Door vele belanghebbenden wordt gevreesd, 
dat het bestuur, om de financiële toestand te 
saneren, zal gaan beknibbelen op de voorzie
ningen-regeling zonder de vele excessen te be
strijden,,.die voor een belangrijk deel de tekor
ten veroorzaken . 

. zowel de nlijnbeambten als de mijnondeme
mmgen betalen een premie van 2,5 percent aan 
de ziekenkas, maar ieder jaar moeten heffin
gen worden opgelegd om de tekorten te dek
ken. Ondanks deze heffingen boekte de kas- in 
1955 slechts een overschot van 15.000 gulden 
terwijl in dat jaar voor 2,2 miljoen gulden uit~ 
gekeerd werd. 

De heffingen wekken veel ontevrede:n:heid. 
Zeer vele leden van die ziekenkas hebben ech
ter echter de gewoonte om in strijd met het 
reglement een grote verscheidenheid van sani
taire en andere artikelen uit apotheken te be
trekken op rekening van de ziekenkas. -

Tot deze ,~ikelen behore~ eau de cologne, 
babyzeep, tmletpapfer, -tandpasta, -crimes 
(zelfs nachtcrèmes) en vele andere. Het is 
voorgekomen dat zelfs schuimrubbermatras
sen op rekening van de kas zijn ~angeschaft 
zonder dat men daartoe gerechtigd was. 

Van deskundige zijde wordt erkend, dat deze 
excessen bestaan. De bestrijding is echter zeer 
moeilijk, zo merkt men op, omdat niet alleen 
door vele leden misbruik wordt gemaakt van 
de ziekenkas, maar ook door sommige dokto
ren en apothekers. Een sanering kan slechts 
met succes geschieden, wanneer alle betrokke
nen daaraan meewerken, aldus deze deskundi
gen. 

Aldus schrijft de Volkskrant, waaraan wij 
het bovenstaande ontlenen. 

Wij zouden zo zeggen, een dergelijke gang 
van zaken kan toch bezwaarlijk de bedoeling 
zijn bij het tot stand komen van een ziekenkas. 
Hier spreekt een i. :)denkelijke mentaliteit, zo-

. wel bij de leden van de ziekenkas en - wat 
nog erger is - bij sommige doktoren en apo
thekers. Van deze laatsten kunnen wij ons 
werkelijk niet voorstellen, hoe zij er toe kun
nen komen dergelijke excessen in de hand te 
werken. 

Hier is sprake van een schromelijk tekort 
aan verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de 
gemeenschap. Helaas weer een ergelijk voor
beeld van misbruik van sociale voorzieningen, 
waarvan velen de weze:n:Iijke waarde niet ver
mogen te onderkennen. Een energiek optreden 
ware hier toch zeker op zijn plaats. 

* * * 

Kans voor · de houtrijke 
v;oning? 

De proefbouw van een complex van zeven 
"houtrijke" huizen in Wateringen in het 

Westland heeft bewezen, dat het grotere ge
bruik van hout in de woningbouw tot aanzien
lijke voordelen leidt. Een van de meest tref- · 
fende uitkomsten was, dàt op de bouwplaats 
zelf - door mogelijk geworden grote pre
fabricage in de timmerfabrieken - de helft 

Grote voordelen van een buis waarin -
vooral in de gevels - vrij veel hout is ver
werkt, zijn de ruime voorraad hout en het ge. 
ringe beroep, dat bij deze bouw wordt gedaaa 
op de weinige metselaars en .Jtukadoors. Een 
zeer groot deel van het werk kan verder wor-o 
den gedaan in een normàle timmerfabriek, zon. 
der dat de aanschaffing van speciale machio.e
nodig is. 

Door de snelle bouw tengevolge van een ver 
doorgevoerde montage op de bouwplaats wor-o 
den verder heel wat tijdrovende seizoensinvloe
den uitgeschakeld. Het werktempo ligt boven• 
dien in het algemeen ook veel hoger, doordat 
de timmerman in de fabriek belangrijk meer 
presteert dan op de bouwplaats. . 

Een andere factor van belang is, dat het bij 
deze bouwmethode zeer goed mogelijk is een 
tariefloon in te voeren, zodat de bouwpresta
ties ook voor de bouwvakarbeiders grotere be
tekenis gaan krijgen. 

De juiste kostprijs kon in verband met aan 
een proefbouw altijd verbonden bijzondere kos
ten nog niet worden opgegeven. De verwach
ting is evenwel, dat een woning in de traditi~ 
-~:e.o. een in~ "hout!iike" pouw, vrijwel ge
liJk in prijs zulleri Zijn. Ket· ón<fl!rlioud'1tost' dmt 
waarschijnlijk wel iets meer, maar daartegen
over staat, dat een "houtrijke" woning minder 
verlies aan warmte zal veroorzaken, zodat il1 
het stookseizoen minder brandstoffen nodig 
zullen zijn. Berekend is verder, dat de houd,. 
baarbeid van een dergelijke woning nagenoeg 
gelijk is aan die van woningen, welke thans 
worden gebouwd. 

Is dit een serieus lichtpunt in onze zo nijpen
de woningnood ? Wij hopen het van harte. Een 
emstig onderzoek hiernaar is ongetwijfeld zeer 
noodzakelijk, waarbij men mag verwachten, 
dat overbodige belemmeringen van de zijde der 
overheid - veelal berustend op een ingewor
teld formalisme - een nieuwe mogelijkheid tot 
bouwen niet in de weg zullen staan. 

• • • 

Afkortingen in 47 pagina's 

Evenals elders, gebruiken ook Duitse amb
. tenaren zoveel officiële afkortingen dat 
zijzelf er niet meer wijs uit kunnen worden. ' _ 

De gewone burger heeft de móed aUang op
gegeven. Zo verscheen een burger voor een 
loket in Bronswijk en vroeg de dienstdoende 
ambtenaar wat de afkortingen LMG, VPOE en 
WSG betekenden in bet schrijven dat hij van 
de betreffende instantie had ontvangen. 

De ambtenaar wist het niet, waarop de ra
zende burger hem het papier in het gezicht 
smeet met de opmerking: "Als jullie het niet 
weten, hoe moet ik er dan uitkomen?" 

De leider van het regeringsdiatrict Brons
wijk heeft nu aan alle ambtenaren een broéhu
re gezonden van 47 pagina's waarin niet min
der dan duizend afkortingen, die in de officiële 
taal gebruikt worden, in alfabetische volgorde 
met hun juiste betekenis zijn opgenomen. 

De brochure heeft als titel, de nieuwste af
korting, "A.K.V.", hetgeen zoals binnen in het 
boekje wordt uitgelegd "Abkürzungsverzeich
nis" betekent. 

·We hopen nu maar, dat de burgers minder 
razend zullen zijn. 
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De Hervotmde kerk 
en Nieuw-Guinea 

(Ingezonden} 

In de dagbladen las ik, dat de Generale 
Synode van de Hervormde Kerk een op
roep tot bezinning op de verantwoorde
lijkheid van het Nederlandse volk in zake 
de vraagstukken rondom Nieuw Guinea 
heeft gepubliceerd. In dit stuk wordt de 
politiek van de Nederlandse Regering met 
betrekking tot Nieuw Guinea in ronde 
woorden verworpen. 

Ik betwijfel of de leden van de Synode 
van te voren een studie gemaakt hebben 
van de buitenlandse politiek van de 
U.S.A. en van_Australië. M.i. hebben de 
leden daarvan wel andere meer in hun 
lijn liggende dingen re doen. 

Om de buitenlandse politiek van de 
U.S.A. te begriJpen haal ik uit Walter 
Lippmann aan "Amerika en Interna.tio• 
nale Samenwerking: 

"In 1823 gingen de Verenigde Staten 
een verbintenis aan· buiten hun gebied op 
het vaste land van Amerika. President 
Monroe breidde de verplichting tot be
scherming van de Verenigde Staten uit 
tot het gehele Westelijke Halfrond en 
verklaarde, dat de Verenigde Staten in 
het vervolg zich tegen het uitstellen van 
nieuwe Europese Rijken op dat halfrond 
zouden verzetten en zulk een poging als 
een reden tot oorlog zouden beschouwen". 

Dit deed. Monroe in verband met de 
veiligheid van de U.S.A. 

De U.S.A. breidden zich uit in de Grote 
Oceaan. Het zou mij te ver voeren. deze 
uitbreiding in zijn geheel te behandelen. 
Ik zal dus maar enkele uitbreidingen 
noemen. 

In 1844 wèrd een verdrag met China 
gesloten, waarbij toegang werd verleend 
tot de havens, die voor andere Europese 
mogendheden waren opengesteld. 

In 1853 vlei een. Amerikaans eskader 
Japan binnen ten einde de havens van 
.Japan open te doen stellen. 

In 1898 stond Spanje de Philippijnen 
aan U.S.A. af .. De U.S.A. hebben hierdoor 
bun belangen uitgebreid tot de West
grens van de Grote Oceaan tot ongeveer 
de lijn Alaska, Japan, Formosa, Philip. 
pijnen, Nieuw Guinea, Australië. 

Nederlands Oost Indië is als steunpunt 
voor U.S.A. vervallen nu Soekarno duide
Iijlt heeft aangegeven, dat Indonesië neu
traà1 wil blijven in de bela.ngenstrijd van 
de Westelijke mogendheden en Sovjet• 
Rusland. Wordt Nederlands Nieuw Gui
nea aan Soekarno afgestaan, dan komf: 
er een groot hiaat in bovengenoemde 
lijn. Alleen al uit dien hoofde kan de 
U.S.A. er geen voorstander van zijn. 

Ter verduidelijking dat een verdediging 
kan beginnen buiten de landsgrenzen 
merk ik op, dat de aanval van de Japan~ 
n~ ~op Peàrl Harbour - dus op een 
punt ver buiten Ned. Oost Indië- leidde 
tot onze oorlogsverklaring aan Japan. 

Ook Australië heeft belang bij het in 
stand houden VaR bovengenoemde verde
digingslijn, maar speciaal heeft Australië 
belang er bij dat Nieuw Guinea in bond
genootschappelijke handen blijft. Dit 
eiland dekt namelijk Allstralië in het 
Noorden. 

Australië is een dun bevolkt land. Java 
is zeer dicht bevolkt. Voorlopig heeft .In
donesië geen weermacht van belang, 
maar dat kan op den duur veranderen. 
Er wordt al gesproken over algemene 
dienstplicht in Indonesië! 

Wanneer wij Nieuw Guinea aan Soe
karno afstaan, dan komt Indonesië vlak 
bij Australisch Nieuw Guinea. Deze beide 
delen van Nieuw Guinea zijn uiteraard 
zeer verwant. 

Op den duur zou Indonesië een bedrei
ging vormen . voor Australili. Laatst ge
noemd land ziet dit duidelijk in en het 
tracht dan ook veel emigranten te trek
ken. 

In 1800 stond de koning van Spanje 
New Orleans en andere delen van Ame
rika af aan Napoleon. Engeland stond 
toen op het punt Frankrijk de oorlog te 
Vel'klaren. Hiervan maakte U.S.A. ge
bruik. door zich in het bezit van dit ge
bied te stellen. 

Mochten Nederland en Indonesië over 
Nieuw Guinea in oorlog komen dan is 
het zeer waarschijnlijk, dat Australië zich 

(Vervolg op pag. 5) 

C.ple ._., ••• rubriek te sen .. n neen 
Mejuffr. Joh. H. Sprinter, Alexenlhr
meet 1 f, Heerle111. 

Ledenraadsvergadering van 
de Nationale Vrouwenraad 
op 7 juni 1956 te Oosterbeek 

Na de opening herdacht .. de presi
dente Madame B o ë 1, een Belgische 
pionierster van de vrouwenbeweging, 
en mej. P i e p e r s, die op hetzelfde 
terrein zo haar sporen heeft verdiend. 
Tevens vestigde de presidente de aan
dacht op een nieuwe periodiek over 
de Nederlandse vrouwenwereld, be
stemd voor het buitenland, "Endea
vour". 

Hoofdschotel van deze vergadering 
was wel 't concept sta~tenwijziging. 
dat strekte tot een vereenvoudiging 
van de statuten en de werkwijze van 
de Nationale Vrouwenraad, o.a. door 
de ledenraad te doen verdwijnen. In 
hoofdzaak ging de vergadering wel 
met deze nieuwe opzet accoord, doch 
versebillende amendementen waren 
ingediend. Het merendeel der voorstel
len van de zijde van de Vrouwen in 
de V.V.D. kon bierbij de goedkeuring 
van de vergadering verwerven. Een 
succes boekten wij tevens bij onze 
verdediging van het principe om geen 
vereniging tot de N.V.R. toe te laten, 
in wier bestuur minder dan twee 
vrouwen zitting hebben. Onze me
ning dat in dat geval bet vrouwelijk 
element in een dergelijke vereniging 
tè zwak is vertegenwoordigd om 
haar in een overkoepelende vrouwen
organisatie op te nemen, werd door de 
meerderheid · van de vergadering ge
deeld. Desgevraagd deelde de presi
dente mede, dat deze gehele statuten
wijziging aan bet rollen gebracht is, 
doordat de rechtspersoonlijkheid van 
de vereniging moest worden verlengd;. 
en dat met deze statutenwijziging niet 
wordt vooruitgelopen op 'n eventuele 
reorganisatie i.v.m. een hernieuwde 
opzet van het Nederlands Vrouwen 
Comité. 

Vervolgens werden met algemene 
stemmen aangenomen: 

1e. om bij de Regering aan· te drin
gen op maatregelen die bevorde
den dat de scholenbouw minstens 
gelijke tred houdt met de woning
bouw; 

2e. om bij de Regering aan te drin
gen alle bepalingen, die de arbeid 
van de gehuwde vrouw in Over
heidsdienst belemmeren, in te 
trekken. 

Het verslag van mej. Van der Ent 
over de enquête inzake het woning
vraagstuk van de werkende vrouw 
genoot opnieuw grote belangstelling. 
Besloten werd om in samenwerking 
met andere vrouwenorganisaties zoals 
die van onderwijzeressen, verpleeg
sters, vrouwen in bedrijf en beroep, 
ook op dit punt tot actie over te gaan 
en bij de bevoegde instanties aandacht 
te vragen voor de zeer onbevredigen
de wijze waarop vele werkende vrou
wen gehuisvest zijn. 

Bij de rondvraag wees iemand op de 
mogelijkheid van een arbeidsdienst 
voor meisjes, een denkbeeld dat ge
lukkig zeel' weinig weerklank vond. 
Wanneer men in ::ie z.g. verzorgende 
beroepen een tekort aan werkkrach
ten constateert, doet men beter daar
van de oorzaken op te sporen, dan 
tot dwang zijn toevlucht te nemen. 

E.V.-S. 

A. F. v. d. Steenhoven, Delft 
ROTTERDAMSEWEG 384 TELEFOON 01730-21656 
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Uw tiid is kostbaar. 
Wij begrijpen, dat vele van onze 

elilaten haast hebben. 

AUes ia er daarom bij ons op in· 
gesteld U een goede en . . . snelh 
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Voortgezet debat over Nieuw-Guinea 
• • posttie ten • aanzien vàn lndonésië en 

N ie u w-Guinea nader geanalyseerd 
EEN ANTWOORD AAN DE HEER F. D. 
Na mijn schrijven van 7-7-1956 over Nieuw Guinea, zie ik in ons weekblad van 

21 joH j;l, een "Voortgezet debat over Nieuw Guinea", waarin door sommigen 
Dogmaals gepleit wordt voor het afstaan van ~ieuw Guinea aan Soekarno. Laat ik 
het artikel van de heer F. D. aan een analySe onderwerpen. 

1) "80.000 Nederlanders momenteel nog in Indonesië en een enonn Nederlands 
vennogen in Indonesië geïnvesteerd, dat moeilijk in concrete cijfers uit te drukken is". 

In 1980 waren in Ned. Indië 240.000 europeanen o;f met europeanen gelijkgestelden. 
2/8 van het aantal. euro~en heett dus Indonesië reeds verlaten, ·tel'WQI de 

streom van Nederlanders,· die Indonesië verlaten nog steeds voortduurt. Bet Is 
het streven van Soekarno, zo veel mogelijk· Nederlanders door IndonesU!rs te 
doen vervangen, 

De totale waarde der Nederlandse beleggingen in Ned. Oost Indië was in 1985 
te stellen op ruim 4 milliard voor~orlogse guldens (wat gelijk is aan 12 mWiard 
gulden et 85 milliard rupiah). Dit bedrag smelt weg als sneeuw voor de zon. 

Indonesië is als steunpunt voor de 
De meeste ondernemingen plaatsen U.S.A. vervallen nu Soekarno duidelijk 

hun voornaamste belangen nu buiten heeft aangegeven, dat Indonesië neu-
Indonesië, Enkele voorbeelden ter toe- traal wil blijven in de belangenstrijd van 
lichting, Aantal suikerfabrieken voor de westelij-ke mogendheden en Sovjet 
den oorlog 102, nu: 52; Rusland. Wordt Ned. N. Guinea aan 

Volgens de Indonesische minister van Soekarno afgestaan, dan komt er een 
landbouw is de suikerproductie thans hiaat in bovengen~mde lijn. Alleen al uit 
400.000 ton per jaar; voor de oorlog dien hoofde kan de U.S.A. er geen voor-
1.050.000 ton. stander van zijn, 
Bij de Ver. Deli Maatschappij is er uit- Ook Australië heeft belang bij boven-

breiding van de Amerikaanse belangen. genoemde verdedigingslijn en speciaal, 
Met betrekking tot de cultures wordt dat N. Guniea in bondgenootschappelijke 
vermeld: hinder van occupaties, moei- handen blijft. Wij hebben dus steun te 
)ij~heden met betrekking tot bezetting verwachten van de U.S.A. en zeer sterk 
van de staf en stijging van de kostprijzen van Australië. 
door loonsverhogingen en andere fac- Wat de toekomst zal brengen is moel-
toren. lijk aim te geven. Enkele bouwstenen 
· De begroting van Indonesië vertoont wil ik evenwel aandra•gen. 

tten tekort van 2.8 mllliard rupiah. a. De Nederlanders, die ervaring in 
Nu nog een enkel "\'OOrd over Nieuw leidende functies hadden, zijn voor een 

Guinea. groot deel uit Indonesië verdwenen. De 
In 1953 werd 17% van de invoer door leiding aldaar komt nu voor een groot 

uitvoer gedekt en in 1954 41 %. De om- deel in onervaren handen. 
staDdigheden in aanmerking genomen, b. Indonesië werkt met een aa.niZien-
.__ .. ~~~ _l(r~. ~tigll:,-.vo~.~~itgan_f_:",. lijkJ_ekprt_ op de begroting. 
, .... """""""'vv'.. . . · '. · '~. ·•·· Ult het Algemeen Handelsbla4< van 
Ik beschik niet over voldoende gege- 21-7-1956 haal ik aan· "De Indonesische 

v~ns om de resultaten van de conferen- uitvoer van suiker, kinine, kiha, kina-
tie van Genève te beoordelen. Onder-
handelen is moeilijk als je een tegen-

baèt en kapok is de eerste 5 maanden van 
het jaar aamienlijk gedaald, De suiker
uitvoer in januari nog 9823 ton is in mei 
teruggelopen tot 345.5 ton, van ldnine 
van 3.6 ton in januari tot 0.8 ton in mei; 
van kinabast van 230 tot 8.1 ton en 
van !kapok van 244.2 ton tot 156-.5 ton. 
Een dergelijke teruggang vindt men ook 
bij ongeveer 50 '7o van de andere agrari
sche producten. 

d. Wanneer Indonesië geen of weinig 
producten heeft geschikt voor de uitvoer 
naar de U.S.A. Is cie waarde van Indone
sië voor de U.S.A. niet groot meer. 

6. "Wij kunnen het militair ook niet 
verdedigen." 

. De verdediging van N. Cuinea is voor 
ons inderdaad moeilijk, 

In de omgeving van N. Guinea is Au- . 
stralië het land met de gootste vuist dus 
het land, dat het te zeggen heeft. 

N. Guinea blijft of in Ned. handen -
een bondgenoot van Australië - of het 
komt in handen van Australië - welk 
land het vroegere Duitse N. Guinea al in 
het bezit heeft genomen. 

7. Wij kunnen nog slechts kiezen tus
sen het "Kwijtraken" dOor vrijwillige 
overdracht of door overdracht onder in
ternationale druk". 

Uit punt 5 en 6 blijkt, dat dit niei 
juist Is. 

8. "Men maakt tegen overdracht van 
N. Guinea ditkwijls het bezwaar, dat wij 
dan de papoea's onverzorgd achter zul
len laten. Dit ongetwijfeld ernstig be
zwaar kan men ondervangen door de 
gepropageerde hulp aan onderontwik
kelde gebieden aan Indonesië voor N. G. 
aan te bieden." 

·wanneer één van de 11 provincies van 
Nederland geen voordeel oplevert voor 
het geheel, dan ben ik niet geneigd deze 
provincie - tenzij de bevolking dat uit
drukkelijk wenst - af te staan aan een 
ander Rijk. 

Wanneer iemand een hond af wil 
·· staau '&Mi iemlU&d, die biet in staat ia dia. ;' 

hond goed te verzorgen, dan vind ik dat 
weinig sympathiek. 

Evenmin vind Ik. het sympathiek een 
bevolking af te staan aan Indonesië 
wel-k land niet In staat is de bevolking 
van N. Guinea te beschaven. 

Het heeft er noch het kapitaal noch 
de leiders voor. 

De papoea's behoren tot bewoners van 
het Rijk Nederland en daar hebben wij 
de consequenties van te aanvaarden. 
Zij hebben recht op onze steun. 

De gepropageerde hulp afstaan aan 
Indonesië is praktisch volkomen onmo
gelijk. Geen Nederlander zal dit willen 
doen of de verplichting hiertoe gevoe
len. 

9. "Wij zullen ... na de atmosfeer ge
zuiverd te hebben, nog steeds veel in In
donesië kunnen bereiken." 

Wij zullen zoveel voor Indonesië kun
nen doen als in het belang van Indone
sië is. Indonesië zal de Nederlanders nog 
hard nodig hebben. Daarbl aal de .,21ut- · 
vering" maar een heel k).eine rol spelen. 

Een ontwikkeld N. Guinea zal ook 
van belang voor Indonesië zijn, al zijn 
wij nog zo ver niet. 

Wij zien nu een sterke achteruitgang 
in Indonesië en een sterke vooruitgang 
In N. Guinea. Het zal nog wel een paar 
generaties duren, voordat zij gelijk in 
beschaving zijn, 

10. .,Weinig . intellectuelen emigre
ren, waardoor In de naaste toekomst een 
overschot van intellectuelen." 

Ik deel deze mening niet. Over de ge
hele wereld werken Nederlanders en 
wel van een gehalte boven het gemid· 
delde van de Nederlandse bevolking. 

In "de Polen van het intellect" van 
dr. J,.uning Prak lees ik voor Rotterdam 
aantal kinderen per 1000 gezlnnen:·grote 
zakenlieden 258, onderwijzers 222, losse 
bootwerkers 450. Ik vermoed met deze 
cijfers voor ogen eerder een daling dan 
een stijging van het gemiddelde intel
lect. 

In Nederland wordt veel geklaagd 
over het gebrek aan geschoolde krach
ten. Gelult'kig, dat Nederlanders overal 
in de gehele wereld terecht komen. 

Ik was van mening, dat mijn artikel 
van 7-7-1956 voldoende was om een vol
komen verkeerde mening recht te zet
ten. Nu dit niet het geval bleek te zijn, 
heb ik er wat uitvoeriger bij stil moe
ten staan. 

. Amersfoort. G, DOORMAN. 

.. 

partij hebt, die zich weinig of niets hee!t 
aangetrokken van hetgeen is overeen
gekomen op de Ronde Tafel Conferen-
tie. · • 

Generale Synod'e der Herv. Kerk koos niet de juiste weg 
3. "Internationale concurrentie." 
Het is juist, dat wij internationale 

concurrentie het hoofd zullen moeten 
bieden. Ik wH er echter op wijzen, dat 
wij in Ned. Oost-Indië de "opendeur"
politielk gevolgd hebben, dus vroeger ook 
al aan internationale concurrentie het 
hoofd hebben moeten bieden. Door onze 
grotere ervaring aldaar konden wij dat 
doen en kunnen wij dit nu ook vrij goed. 

4. "Enorme goodwill bij zeer vele 
Indonesiërs." 

Volgens de door mij verkregen inlich
tingen is dit volkomen juist. De verhou
ding tussen de militaire missie en de op 
te leiden Indonesiërs was goed. 

Het volgende voorbeeld typeert de 
verhouding, De eerste vraag, die een In
donesiër tijdens de militaire actie stelde 
was: ,,Blijven jullie hier? Zo ja, dan kies 
ik jullie kant. Zo neen, dan kan ik dat 
niet doen, ik zou dan niet meer veilig 
zijn". 

5. "Welnu, intern~tionaal hebben wij · 
om tal van oorzaken van niemand eni•ge 
steun te verwachten." . 

Deze zin verraadt een volkomen gemis 
aan inzicht in de buitenlandse politiek 
van de U.S.A. en van Australië. 

De U.S.A. heeft zijn belangen uitge
breid tot de wesf!kust van de Grote Oce
aan. De voorste verdedigingslinie aldaar 
van de U.S.A. ligt in de lijn· Alaska-Ja
pan-Thrmosa-Philippijnen-Nieuw Gui
nea-Australië. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officiëel goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

V eef"meer waard 
dan de lcostprljs! 

SIMPLUS N.V. 
DORDRECHT 

Juist het tegengestelde van het beoogde 
doel werd bereikt. 

(Ingezonden) 

Vele en soms heftige reacties heeft de oproep van de Synode tot de leden van de 
Hervormde Kerk en tot het Nederlandse volk teweeggebracht. 

Wij hoorden van verschillende lidmaten zelfs het geluid "hierdoor ontstaat scheu
ring in de Hervonnde Kerk en als het zo gaat, bedank ik als lid". 
. Deze reactie is natuurlijk niet juist, maar deze gelulden zijn het bewijs, dat de 
Synode met zijn oproep sentimenten heeft opgewekt, die het gevaar bevatten, dat op 
een bepaald moment daardoor schade kan worden berokkend aan de éénbeid van de 
Hervonnde Kerk. En deze eenheld wil ook de Synode doelbewust nastreven. 

In de eerste plaats wordt de vraag opgeworpen: "Ligt dit nu wel op de weg van 
de Kerk en mag de Kerk zich met politiek bemoeien". 

Over deze vragen is uit de aard der zaak veel verschil van meuing mogelijk, zowel 
principieel alsook om de zo juist genoemde redeJL Volgens mijn mening mag de 
Generale Synode dit alleen doen vanuit zuiver kerkelijk en evangelisch standpunt, 
al mogen wij hem m.i. niet het recht ontzeggen om namens de Kerk een woord van 
geestelijk gezag te spreken in een bepaalde situatie en -op een bepaalde tijd. 

Wanneer dit woord van geestelijk 
gezag echter een bepaald politiek 
standpunt verkondigt (niet bedoeld 
wordt een partij-politiek standpunt), is 
de Synode op een gevaarlijke weg en 
wekt zij ongetwijfeld sterke weerstand 
op. Hij bereikt dan juist het tegenge
stelde van het beoogde doel. Het doel 
is een oproep tot gezamenlijke bezin
ning op het zo moeilijke en onover
zichtelijke probleem Nw. Guinea. 

Het resultaat van deze oproep is op
gewekte weerstand, veel meningsver
schil en juist geen beraad op de diepe 
achtergrond en de consequenties van 
het probleem. · 

Volgens mijp. mening had de Synode, 
wanneer hij zich gedrongen gevoelde 
om hierover de Kerk te doen spreken, 
dit stuk veel meer in vragende en be
knopter vonn aan het geweten van 
ons volk moeten voorleggen en in zo
danige stijl moeten opstellen, dat het 
tot nadenken stemde. 

En dit doet de oproep niet. Deze op
roep ontketend een debat, maar spoort 
niet aan tot een zo breed mogelijk 
overleg. Waarschijnlijk zijn vele leden 
van de Hervormde Kerk het , in hun 
hart wel met de Synode eens, dat een 

juiste ontwikkeling van Nw. Guinea 
voor Nederland alleen een veel te zwa. 
re taak is, maar in de oproep is m.i. 
door de Synode veel te 1.1itvoerig en te 
gedetailleerd ingegaan op de politieke 
aspecten. . ' 

In Woord en Dienst van 30 juni j.l. 
wordt wel gezegd, dat deze oproep 
vragenderwijs· is gesteld, maar· letter
lijk staat er in de hele oproep geen 
enkel vraagteken en figuurlijk is het 
hele stuk een sterk poneren van stand. 
punten. 

Waar het stuk b.v. spreekt over de 
heftig beroerde gevoelens in Indonesië 
door het van Nederlandse zijde eenzij
dig afbreken van de onderhandelingen 
met Indonesië over Nw. Guinea, dan 
rijst daar onmiddellijk de vraag, in 
hoeverre de huidige leiders van het In
donesische volk allerhande overeen
komsten bij de souvereiniteitsoverdracht 
aangegaan, niet gestand !lebben ge
daan en eenzijdig hebben verbroken. En 
of het recht da,arbij zo verheven en on
aangetast is gehandhaafd als de Sy
node stelt t.o. van de v.erhoudlng tus. 
sen de Westerse en niet westerse we
reld, is toch wel twijfelachtig. 
Vo~ens mijn mening heef~ de Syno-

de zich op de redactie van de oproep 
onvoldoende beraden en is hij daarmee 
niet gelukkig geweest. 

Terwille van het doel, dat met deze 
oproep wordt beoogd, acht Ik het zeer 
wenselijk, dat hij zich ernstig bezint 
op de vraag of deze oproep niet beter 
aan zijn doel zou kunnen beantwoor
den wanneer deze materie door een 
commissie van terzake deskundige le
den in een prae-advies werd voorbe
reid. Misschien dat harmonie tussen de 
leden van de Hervormde Kerk in Ne
derland, hetgeen toch ook een zeer be
langrijk punt is, daardoo_r zou worden 
bevorderd. 

Assen, 

J. HOMAN, 
Ouderling Kerkvoogd, 
Hervormde Gemeente, 

7 juli 1956. 
Assen. 

(Vervolg van pag. 4) · 

in het bezit .van het betwiste gebled stelt, 
wanneer wij daar geen voldoende afweer 
tegenover stellen. 

In een door mij - als voorzitter van de 
afdeling Amersfoort van de Kon Ned. 
Ver. "Onze Vloot" geschreven brochure 
"De Band tussen Nederland en Insulinde 
mag niet worden verbroken" schreef ik 
willen wij Indië op den duur houden -
het morele recht daartoe en de feitelijke 
macht daartoe - wij de ontwikkeling van 
Indië en ook de "lndianisatie" moeten be
vorderen" en eindigde ik met: "Maar dan 
ook een Nederlandse vloot krachtig ge
noeg om die band te handhaven" 

Het zelfde geldt nu in nog sterker ma
te voor Nieuw Guinea door de moeilijke 
verbindingen. Op het gebruik van het 
Suezkanaal kunnen wij bij e~n oorlog met 
Indonesië niet met zekerheid rekenen. 

Wij hebben een taak op Nieuw Guinea, 
die wij moeten vervullen en die wij niet 
af kunnen geven aan een staat, die in 
seen tientallen jaren - misschien nooit 
- mogelijkheid heeft een dergelijke taak 
te vervullen. 

G. DOORMAN, 
kolonel der art. b.d. 
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Pol~ nieuws uit de hoofdstad 

EEN MISLUKT HOLLAND-FESTIVAL 
Het Holland-Festival is ten einde. Het heeft, enkele werkelijk artistieke 

evenementen daargelaten, niets geboden wat de naam Holland-Festival 
rechtvaardigt. Dit festival heeft wel gerechtvaardigd de onlangs in de gemeente· 
raad geoefende kritiek of, zo men wil, bedenking tegen de ontwikkeling van 
deze organisatie en is alles bijeen genomen een manifestatie geweest van zodanige 
aard, dat men nu reeds zeer emstig de vraag onder ogen moet zien of het voor 
de overheid nog enige zin kan hebben zich hiermede verder in te laten. Wij 

_ geloven dat het antwoord op die vraag beslist ontkennend moet luiden -
tenzij er in organisatie en . beleid bij het Holland-Festival ingrijpende veran· 
deringen zouden kunnen worden gebracht; doch daar ziet het niet naar. uit. 

Laat ons eerst de artistieke kant van 
dit Festival eens bezien. Het toneel in 
Nederland heeft er dit jaar nauwelijks 
een rol In gespeeld; het wenste om al
lerlei redenen, die hun grond vinden 
ia bezwaar tegen de financieel-organi
Ja.torische opzet van het Festival, er 
niet aan mee te doèn. Het Holland
Festival heeft uit Frankrijk het Thea
tre National Populaire van Jean Vil
lar aangetrokken, hetgeen een uitste
kende troef was (ook vorig jaar). Hèt 
Staatsschauspielhaus Stuttgart heeft 
voorstellingen gegeven van Maria · 
Stuart van zodanig gehalte, dat_. ver
scheidene critici zich in hun bladen 
hebben afgevraagd wat toch wel het 
beleid kon zijn van het Festival om 
deze troep naar Nederland uit te no
digen; de voorstelling was ver bene
den het peil van de gemiddelde voor
~tellingen van de gecoördineerde ge
~elschappen in ons eigen land. Wil 
Jnen daar vreemdelingen mee trekken? 
Men blameert ons land_er mee wanneer 
men iets dergelijks in een "Holland"
Festival opdient. 

De orkesten hebben geen uit'v·er
kochte zalen: getrokken. De program
·ma's boden weinig uitzonderlijks. Ge
bleken is dat het uitgaand publiek plus 
het èontingent vreemdelingen tezamen 
nog niet een "uitverkochte zaal" toe
hoorders voor deze concerten op wilde 
brengen. Er zijn concerten gegeven 
voor half gevulde zalen,. Alleen het 
Amadeus-kwartet trok grote belang
stelling. 

De Nederlandse Opera heeft gefaald,. 
vooral met Sampiero Corso een slechte 
beurt gemaakt - Utrecht bedankte 
zelfs voor de eer onder het motto dat 
_er tijdep.s de studentenfeesten niet veel 
belangstelling voor zou kunnen be
staan - en de Opera heeft verder met 
enkele reprises geworsteld. 

De Sloveense Opera, die hier de 
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Liefde voor de drie sinaasappelen 
kwam vertonen, bleek meer curiositeit 
dan artistieke genieting. Falstaff, een 
voorstelling met medewerking van 
Italiaanse solisten en gegeven door de 
zogenaamde Holland-Festival-Opera 
was het hoogtepunt: men fluistert dat 
dit hoogtepunt f 45.000 per ~vond 
heeft gekost. Ook als men dan nog de 
voorstellingen van London's Festival 
Ballet tot de: sucessen rekent, dan· biedt 
dit alles bijeen - verdeeld over ten 
minste twee steden en gedurende ·een 
gehele maand fest!val - te weinig om 
van een Holland-Festival te kunnen 
spreken. Het Holland-Festival, eens 
goed opgezet, langzaam in kwaliteit 
dalend, aanleiding gegeven hebbend 
voor de onlangs in de raad geoefende 
critiek, is dit jaar een mislukking ge
worden. Op deze wijze kan men het 
maar beter afschaffen en het vele ge
meenschapsgeld, dat er aan ten koste 
wordt gelegd, nuttiger gaan besteden. 

* * * 

De financiële kant van dit Festival 
·· zou wel eens interessant kun-

nen blijken te zijn. De. overheid had 
dit Festival met ruim drie ton gesub
sidieerd - waarvan Amsterdam meer 
dan een ton op tafel heeft gelegd. De 
exploitatie is uiteraard mede gebaseerd 
op kassa-ontvangsten,. die dit jaar stel-. 
lig ver beneden de begroting moeten 
zijn gebleven. Is er nu een tekort? Wij 
weten het niet. Cijfers over deze instel
ling, waarin een paar ton belastinggeld 
verdwijnt, krijgen wij nooit te horen. 
In de raad heeft mej. Luns onthuld 
dat het vorige jaar meer dan de helft 
van het exploitatiebedrag van ruim een 
half miljoen bleek te zijn uitgegeven 
aan de voorstellingen met de Italianen 
en aan de "administratie". 

Het is ook mogelijk - wij moeten 
maar gissen - dat er geen tekort is, 
omdat het Concertgebouw en andere 
Nederlandse instellingen voor eigen 
risico in het Festival aantreden. Dat 
kan wellicht dan ook oorzaak zijn dat 
het Festival van deze instellingen maar 
te accepteren heeft, wat zij wensen aan 
te bieden. Mej. Luns heeft ons bij haar 
beschouwing in de raad ook geleerd, 
dat het vorig jaar van die ruim vijf 
ton slechts f 56.000 naar Nederlandse 
instellingen, die aan het Festival mee
werkte~ is gegaan. 

Het komt er wellicht dus op neer, 
dat de drie ton subsidie en de recettes 
zijn ':eggesoupeerd met de Holland
Festival-Opera, het London Festival
Ballet, met de Stuttgarters en nog en
kele andere voorstellingen, die in aàn· 
tal de minderheid vormen van het 
totaal aantal kunstmanifestaties, dat dit 
Festival bood. Wanneer de leiding van 
dit Festival de meerderheid van de ge
boden manifestaties dus op het niveau 
zou willen brengen, dat een Festival 

rechtvaardigt en de vreemdeling (en 
Nederlander) kan boeien, dan zal 
zulks alleen doenlijk blijken wanneer 

· er nog meer subsidie wordt gegeven. 
Men ziet dus, hoe de organisatorische 
zaken inwendig uit het evenwicht zijn 
gehaald, hetgeen reeds te vermoeden 
was en dit jaar pijnlijk is gebleken. 

* * * 

Met de naam Holland-Festival is 
toch ook wel enigermate de 

eer van onze hoofdstad gemoeid. Het 
ging in de hoofdstad uit als een nacht· 
kaars. Ná 10 juli, waarop 's avonds in 
de Stadsschouwburg een voorstelling 
van Falstaff werd gegeven, was er op 
11 juli in Schouwburg en Concertge
bouw al helemaal niets meer te zien of 
te horen - voor al die vreemdelingen, 
die wij er óók mee willen trekken ! Op 
donderdag 12 juli was er nog een 
Mozart-concert, op vrijdag 13 juli 
draaide de Nederfandse Opera nog 
eens een aftreksel van een vroegere 
vertoning van Peter Grimes, op zater
dag 14 juli was _er nog een concert, 
waarover de pers maar matig te spre-

ken was tn op 15 juli, laatste dag. 
draaide het Festival elders dan in Am
sterdam of Den Haag ten einde. 

Gelukkig kwam de toneelgroep 
Theater donderdag 12 en, zaterdag 14 
juli onze Stadsschouwburg nog wat 
opvrolijken - op eigen risico - met 
een zonnig familieblijspel. Anders was 
het eerste theater van de hoofdstad op 
het opgetuigde Leidseplein ook op die 
dagen, evenals zondag en maandag. 
laatste Festivaldagea, petdicht geweest 
...... en dat is dan het visitekaartje van 
het cu.Iturele Amsterdam tegenover de 
vreemdelingen, die door het college 
van B. en W. te baat zijn genomen 
tegenover de kritiek uit de raad om dit 
Festival te blijven motiveren. 

Laat men er, op deze wijze, toch 
snel mee ophouden. 

Wij hebben nu een zeer matig ver
toon gezien, alles bijeen ·en dooreen 
genomen, dat handen vol geld heeft 
gekost. En te bedenken dat de garan
ties van Den Haag, Rotterdam en Am
sterdam voor de kostbare voorstellin
gen van Porgy and Bess, enkele maan
den geleden, nièt behoefden te wor
den aangesproken' Terwijl toch ook 
daarvan de "administratie" moest wor
den gehonoreerd' 

EEN GEWEIGERDE 
VERGUNNING 

Het heeft grote teleurstelling en 
meer dan dat: zelfs opzien ge· 

wekt, dat de minister voor Volkshuis
vesting aan Amsterdam de vergunning 
tot het stichten van een nieuw R.AJ .• 
gebouw heeft onthouden. Dit heeft 
ook daarqm verbazing gewekt omdat 
wethouder Van 't Hull naar aanleiding 
van deze weigering in een interview 
heeft verklaard, dat het departement 
voldoende was ingelicht dat deze bouw 
zou kunnen geschieden zonder dat 
daardoor de woningbouw zou worden 
benadeeld. Dit was o.a. gepreciseerd 
met de mededeling, dat men buiten
landse, in dit geval Portugese arbeiders 
zou kunnen aantrekken, die tezamen 
tachtig procent van het aantal arbei
ders zouden uitmaken, nodig om met 
de funderingen te kunnen beginnen; 
alsook in de uiteenzettingen, dat het 
nieuwe R.A.I.-gebouw grotendeels zou 
worden opgetrokken uit onderdelen, 
die te anderer plaatse - en niet door 
bouwvakarbeiders - reeds kunnen 
worden vervaardigd. 

Het socialistische "Parool" is tegen 
de beslissing van de minister fel te 
keer gegaan. Dat laat zich begrijpen. 
Die verontwaardiging_ van het blad 
wórdt op een enkel onderdeel ont· 
sierd door een wat benepen visie. Men 
kan bijvoorbeeld moeilijk zegg-en dat 
het rijk Amsterdam onlangs ook al 
heeft dwars gezeten met het opont· 
houd in de bouw van de IJ-tunnel. Er 
is inderdaad enige vertraging ontstaan 
omdat het Rijk deze zaken nog eens op
nieuw in studie heeft genomen, doch 
die paar maanden,_ of misschien was 
het eèn half jaar, spelen geen rol bij 
die zaak. Daar heeft men in Amster
dam zoveel jaren mee verpraat, daar is 
men zo veelvuldig van het ene plan 
naar het andere overgestapt - dat 
begon al lang voor de oorlog - dat 
dit oponthoud, dat het Rijk daarbij 
nog even heeft gevraagd bij zijn beslis
sing over dit miljoenenplan, bezwaar-
lijk als hinder van wezenlijke betekenis 
te berde kan worden gebracht. 

Maar· zou men met de strekking na! 
het artikel van het socialistische "l>a• 
rool" al kunnen instemmen, men heeft 
bij lezing daarvan toch de indn& ~t 
het Rijk al te veel als boeman in het 
licht wordt gesteld. De boeman is een 
figuur die. meer of minder bestaat bij 
de gratie van de lieden, die zich bang 
tegenover hem tonen. En die bij deze 
boeman niet met de vuist op tafel dur
ven slaan. 

Het socialistische "Parool'' · denkt 
toch niet dat andere steden, die wel 
hebben kunnen bouwen - groothan
delsgebouwen, schouwburgen, zieken
huizen, enz.. - dat allemaal zonder 
moeite hebben bereikt? Wie niet met 
voortvarendheid voor zijn belangen op
komt io Den Haag, raakt automatisch 
al achter bij degenen, die dat wèl doen. 
Wij geloven dat van de zijde van Am
sterdam met veel meer kracht op de 
Amsterdamse belangen moet worden 
gewezen in Den Haag dan tot nU> toe is 
geschied. Amsterdam laat zich daar te 
gemakkelijk van de deur sturen. Zelfs 
vreest men soms dat Amsterdam met 
zich laat sollen - wij denken nu maar 
eens aan de jaarlijks bij behandeling 
van de begroting terugkerende mede
deling van de burgemeester, dat de be
heersvorm van Schiphol nu werkelijk 
"binnenkort" is te verwachten. 

Wij willen de Haagse departemen
tale heren waarlijk niet in bescherming 
nemen, maar wij ontkennen dat zij en 
zij alleen de oorzaak er van 2:ijn dat de 
zaken in Amsterdam niet die voort
varendheid vertonen, waarvan andere 
steden - ook blijkens de opsomming 
in "Het Parool" - blijk geven en waa.r 
dat wel in de bouw van congreszalen, 
schouwburgen of wat ook wordt ge
demonstreerd. Het is zo gemakkelijk 
om,' wat in socialistische kring bij 
voorkeur wordt beoefend, schielijk met 
de vinger naar anderen te wijzen. Als 
men de hand, waaraan die vingers 
groeien, eens in de socialistische boe
zem van · het socialistische gemeente
bestuur stak? 



·"Maak de V. V.D. sterk''!! 
FABRIEK VAN COMPOSITIEVERVEN 

DELFT - HOLLAND 
Het · schaap met ZES · poten: 
1. Een uitst.ekende hechting, ook op alum~

nium en gegalvaniseerd ijur 

' AFERROX 
UNIVERSAALMENIE 

2. Het feit, · dat reeds geverfde stalen platen 
zonder enig bezwaar kunnen worden gelast 

3. Zeer snelle droging 
"'· Een opvallend goede elasticiteit 
5. Een uitstrijkvermogen van 10 m1 per kg 
6. Een hoog roe~tweiend vermogen. 

N.V. OBSERVATOR 
aO'ITEJU)AM, WESTZEEDIJK IJ, TEL. 111111 

I'ABRIKAN'l'!t VAN:, · ~ 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 
A .. nteft yoor ~eek .. rten •• 
Noutilcheltoebn. 

RI:PABATIJlS OP ltORTSTJ: ~. 

LEDERWAREN - REISARTIKELEN 
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Noordmole:DIItraat T I 
Nieuwe Binnenwq NI 
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Hooptraat 80 (Schledam) 

Telefoon kantoor 11121 

Fir•• lillem Kleijtamp 
Lijnbaan 66 
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.. ROTAN MEUBELEN 

Wasmanden 
Bloementafels · 
Rotan Plantenrekken 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam-0. 
• • . Schaardijk 11 

Rijclba.re kraan ftll 11 toa. 
Levertq, Inbouw, reparatie a oaclerhoud ftll dleeelmotorea 
Aaale•, onderhoud a nparaUe ftll electri8che Ucht. a 
krachtl:DIItallatlee YOOr IIChepea. 
Onderdelen, acheepuchroeveD, ~waterkoelen, e:ns. 
Levertq ea montqe ftll mechaaliiChe lutallatlee YOOr de 
IAIITertq "_ atvalwater. 

Briefadree: Rotterdam-0. 
Telegram-adree: K!!lmotor Rotter4am . 
Telefoon: Rotter4am ........ -............. 1121180 

Na lT aar: OD4erdlrecteur U2981 
Portier 112982 

De V el opA klem 

Of ME'JEOOR 

Verkoop "... dit produot ulbi11 .... MI 
Yla het Rotterdam•• ken'-
... ,. N.V. 0. Met•
Schleclomsedljk 61 A 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 
VWIERINGIN VOOR RECEPTIES 
BRUIDSBOUQUETTEH ENZ. Eta.' ... 

lmmlnK DE .._.RGC 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijk. Tulnbouwlnrlchtlnl 

Hollenrancfer van H.M. de rcmJngfa 

MEENT 125 • ROTTERDAM • TELEFOON 27977-22303-20999 

TBLBVJSJB RADIO 

WILLEM DE JONG 

Bpecl&H.tea elada 1801 

GRAMO 

KOBD BOOOITBAAT 11 ..... .,.. u,... tl ....., 

or.. .. Gei'IIOJl - v ... D. 

TAPB-R~CORDBRS 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Sch.ve~ij Zagerij 

Vurea • DeDDeD • O ... on PIDe • Pltell-PIDe • Helpal-

Rotterdam, Telet. 35400 - Postbus 11 00 

GEBR. BODEGRAVEN 
·..aiEUWKOOP 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhen del 

BLOM 
VOOR 

BANDEN 
voor auto. motor. 
tractor.,.~. 

Grote keuze in witte 11jvlak-

TUBELESS-NYLON 
en super rayon banden van de 
beste Europese en Ameri
kaanse merken. Speciale apo 
paraten voor het monteren 

van tubel- banden. 
Le.er1n1 •otoen• IOYI ... "VACO reglemM 

lmp.; H.V. JAC. BLOM 

Telef. 01725 nr. 104 en 289 
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BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
.,SYSTEEM DJ: WAAL" 

Ruim fO jaar ·ervaring • 10, 111, 20, 
211, 30, 35, fO, 110, 80, 70, 80 ton. 

Voor venterklng en nieuwbouw 

Ook IN fabrieken . kerken 
8Cholen buizen 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.\'., 

A'dam, TeL 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAB, TeL 65219, Thurledeweg 5 
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De rechten van de 
mens en de V.N. 

(zie pag. 2) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

Het Ketterse Aspect van onze Tijd 
Over het verband tussen politiek_ en le

vènsbeschouwing sclu~ven wij in deze 
kolommen bij herhaling. Ons partijprogramma 
heeft dit verband in duidelijke woorden erkend 
en het dringt zich als een onmiskenbaar feit op 
aan ieder, die de mens ziet als bewust wezen, 
dat zich in al zijn handelingen bepaald weet 
door de principes, welke nu juist hem maken 
tot de mens die hij is, ·de liberaal tot liberaal, 
de socialist (om slechts deze te noemen) tot 
socialist, 

Het is alleen van dit gezich~unt uit moge
lijk, de politielc te behoeden voor· een haar en 
de mens onwaardig opportunisme. De veelszins 
verrassende uitslag van de jongste Kamerver
kiezingen moge ook in dit opzicht als leerzaam 
worden besèhouwd. De opzienbarende teleur
stellingen, welke deze verkiezingen voor de 
confessionele partijen opleverden, zijn niet los 
te denken van de geestelijke ·verwarring, waar
in het huidige theologische denken verkeert. 
Dat daartegenover onze partij zich hield als 
"een rots in de branding" mag toegeschreven 
worden aan een ook in eigen kringen toene-
mende principiële bewustheid van het heden
daagse liberaliimiè; die SJ.eohtsde_;midde1en·})e. 
hoeft te vinden, zi<;h ook •naar buiten sterker 
te manifesteren om ook buiten de eigen kring 
nieuwe aanhang te werven. 

"' * * 

Bij dit alles dient men - ook daarop we
zen wij bij herhaling- het krisiskarak

ter, dat onze hedendaagse cultuur kenmerkt, 
voortdurend in het oog te houden. · Dat krisis
karakter kenmerkt immers heel de geestelijke 
structuur van onze tijd en dus ook de politiek, 
die met deze structuur niet alleen op een of 
andere wijze samenhangt, doch er een wezen
lijk onderdeel van uitmaakt. 

Op dat krisiskarakter werpt de Zwitserse 
auteur Walter Nigg een merkwaardig licht in 
zijn prachtige boek "Tragiek en Triomf van 
het Geweten", in 1950 bij de uitgeverij Ploeg
sma in Nederlandse vertaling van Joh. Winkier 
verschenen. In onze vakantie namen wij dit 
werk - produkt van een verheven geest -
nog eens ter hand. Het lijkt ons goed, uit het 
"Woord tot Slot" het een en ander· onder de 
aandacht onzer lezers te brengen. 

* * * 

Nigg gaf aan zijn boek als ondertitel: het 
Boek der Ketters. Het ontleent zijn be

tekenis niet slechts aan de boeiende, indringen
de beschrijving van enkele grote figuren, die 
als "ketters" de historie van ons christelijke 
we~ten zijn ingegaan, doch - en zeker niet 
minder- aan de psychologische beschouwing, 
welke de schrijver in een inleidend hoofdstuk 
geeft over "Ketterse dingen over ketters". 

'Haeresie, zo betoogt hij daarin o.m., heeft 
niets, maar dan ook niets uit te staan met 
vijandelijke bestrijding van het christelijk ge
loof, hoewel men haar steeds weer aldus brand~ 
merkt. Ketterij is veeleer een christendom, zo 
krachtig als men zich dat maar kan voorstel
len. ,.De andere kant van het christendom te 

' doen uitkomen," aldus zou men hun streven 
kunnen formuleren. · (~ oorspronkel~jke bete

- kenis van het woord "Ketters", n.l. de reinen, 
de zuiveren, drukt dit eigenlijk zeer duidelijk 
uit). 

De Ketters - aldus Nigg - denken noch in 
collectieve, noch in autoritaire categorieën, 
maar bezien de dingen zelfstandig en door hun 
moedige onafhankelijkheid zijn ze niet onder
hevig aan de algemeen verspreide, maar daar
om niet minder verdérfelijke neiging, zich al
tijd bij de meerderhêîd aan te sluiten. Het zijn 
mensen, die handelen naar het maar zelden op
gevolgde Bijbelwoord: "Gij zult de menigte 
niet volgen". Van de geschiedenis der ketters 
gaat nog altijd geestelijke inspiratie uit en zij 
behoort tot de meest existentiële problematiek 
in de historie der mensheid. 

In deze tijd van collectivisme en massafica
tie is het goed, naar deze woorden te luisteren. 
De liberaal zal er veel van zijn eigen levens
houding in uitgedrukt vinden. 

* * * 

Nadat Nigg dan zijn lezers dQor de galerij 
· der Ketters heeft rondgagleid komt hij 

in zijn siotwoord te spreken over "De terug
keer van de Ketter". Dit gaf ons het opschrift 
boven dit artikel in de pen: "Het Ketterse af!_
pect van onze· tijd. 

Het is - zo betoogt onze auteur - thans 
niet meer zo, dat bepaalde mensen individueel 
vanwege hun afwijkende godsdienstige opvat
tingen uit de kerk worden gestoten. Thans ke
ren zij zich "en masse" eigener beweging van 
de kerk af. De onkerkelijkheid werd een alge
meen verschijnsel; zij is in de meeste gevallen 
niet eens zo zeer tot religieuze gronden te her
leiden, doch berust veeleer op }_let - ten op
zichte van vroeger - volkomen gewijzigde mo
derne levensbesef . . . De algemene desertie 
uit de kerk heeft zodanige vormen aangeno• 
men, dat het begrip "Ketter" daardoor bijna 
waardeloos is geworden. Als alles haeretisch 
is geworden, hoe kan men dan bepaalde figu
ren nog als ketters beschouwen? . . . De mo
derne mens is ketters in heel zijn levensbe
schouwing. Van dit onweerlegbare feit moet 
men uitgaan. 

* * * 

H ier geeft Nigg een kijk op wat men door
gaans het proces der steeds voortschrij

dende saecularisatie noemt. En het is een kijk 
die treft door originaliteit, al zal zij menigeen 
te idealistisch lijken. Immers al is principieel 
tegen de beschrijving welke de auteur van de 
moderne mens geeft, weinig in.te brengen, col
lectivisme en massaficatie zijn te sprekende 
tijdsverschijnselen dan dat men _hier zonder 
voorbehoud alom de zelfbewustheid mag werk
zaam achten, die naar Niggs voorafgaande de
finitie het wezenlijke in het symptoom "ket
ter" uitmaakt. 

Desniettemjn achten wij het van groot, ja 
van eminent bel~ng, dat onze auteur volle na
druk legt op de factor, die hij als het ketterse 
element in de huidige geestelijke structuur 

aanw:\jst. Want in de grond der zaak kon hij 
het gelijk toch wel meer aàB zijn zijde hebben 
dan zij menen, die Niggs visie als te idealise
rend zouden afwijzen. 

Hij herinnert er terecht aan, dat paus Gre
gorius XIV reeds in de eerste helft der negen
tiende eeuw de strijd Qpnam tegen wat deze 
noemde "de dwalingen van deze tijd". Klaagde 
Gregorius in 1832 reeds over de ~oge en mid
delbare scholen, waar men de "afschuwelijkste 
vergissingen" hoort weerklinken, Pius IX kon• 
digde niet alleen een verbitterde strijd aan te· 
gen de "noodlottige dwalingen van communis
me en socialisme" ook zuiver geestelijke stro
mingen en indeeën als pantheïsme, materialis
me rationalisme werden veroordeeld als af
schuwelijke ketterijen, waartegen met alle 
macht moest worden opgetreden. Tenslotte 
was er Leo XIII, die zich in een befaamde en
cycliek tegen het liberalisme keerde. Iets der
gelijks deed zich, naar Nigg aantoont, op de 
rechtervleugel van het protestantisme voor, 
waar men met allerlei "ketterse" opvattingen 
tegelijk heel het moderne levensgevoel veroor
deelde. 

Met dat al voltrok zich in deze eeuw een 
radicale ommekeer in 's mensen levenshou
ding, die van transcendentaal zuiver aards 
werd. En hebben wij nîet juist onlangs van 
velerlei zijde zieq betogen, dat het verlies, voor 
de confessionele partijen bij de verkiezingen 
geleden, voor een zeer belangrijk deel te wijten 
was aan het onder hun aanhang veldwinnende 
materialisme, in de zin van het laten prevale
ren van aardse belangen boven de geestelijke? 

De autonomie - aldus Nigg - heeft de 
plaats van de autoriteit ingenomen en ~j laat 
zich uit het moderne leven niet meer wegden
ken. 's Mensen emancipatie van het gezag is 
het eigenlijke onderwerp van de nieuwste ge
schiedenis. 

* * * 

Nog eens: dit is een idealistische visie op 
het huidige maatschappelijke proces, · 

die niet aanstonds ten volle bevestiging vindt 
in het collectivisme en de massaficatie, welke 
toch ook symptomen van de hedendaagse sa
menleving zijn. 
~aar juist de liberaal, wiens wezen door zijn 

idealisme bepaald wordt, zal er goed aan doen, 
ook onder de verwarrende tijdsverschijnselen 
het oog geopend te houden voor de diepere 
gronden, waarheen Nigg ons verwijst, wanneer 
hij op zijn meeslepende wijze aandacht vraagt 
voor het ketterse aspect van deze tijd. Want 
ook dit aspect is er en het heeft niet alleen zijn 
waarde en zijn recht, het kan ons in de strijd 
voor het liberalisme bemoedigen! · de R. 

In verband met de vakanties zal - bij

zondere omstandigheden voorbehouden -

ons blad de volgende week, 25 augustus, 

n i e t verschij,nen. 

Het eerstvolgende nummer komt op 1 sep

tember a.s. uit. 



' 

De rechten van de mens en de V.N. 
• De groer, van het wereld~geweten 

1945- 1955 

In een tweetal artikelen moge gepoogd 
worden, een overzicht te geven van de 
bemoeienissen der Verenigde Naties in 
verband met de Rechten van de Mens 
in de periode 1945-1955 aan de hand 
van een onlangs verschenen_~tudie van 
de hand van James Frederick (keen, ge
titeld "The United Nations and Human 
Rights" t). Inderdaad mag vastgesteld 
worden, dat in deze periode het wereld
geweten gegroeid is, vooral dank zij de 
grote activiteit van de Verenigde Naties 
op het gebied van formulering en be
scherming van de Rechten van de Mlens 
(in het vervolg af te korten als: R.v.d. 
li/I.). Aangezien de R.v.d.M. ten nauwste 
samehhangen met onze liberale overtui
ging en onze partij op de bres staat, 
telkens wanneer de R.v.d.M. in het Ne .. 
landse staatsbestel worden bedreigd of 
geschonden (Zondagswet, Crematiewet 
en de verdwijning van Anneke Beek
man), verdient de studie van de Heer 
Green, die uitm1.1nt door zakelijkheid en 
objectiviteit, aandacht in onze kring. Ter 
oriëntatie van diegenen in onze partij, die 
geen gelegenheid hebben, de publicatie 
van· de Heer Green te bestuderen, moge 
ik trachten zijn studie samen te vatten 
in dit en een volgend artikel. De beide 
eerste hoofdstukken van het boek wor
den in het onderstaande behandeld en 
de beide laatste hoofdstukken in het ar
tikel van de volgende week .. 

(I) 
1941), later in een door 26 landen onder
tekende verklaring (1 jan .. 1942), waarin 
gesteld werd, dat een volledige over
winning op de vijand noodzakelijk was 
terwille van een eerbare samenleving, 
vrijheid, onafhankelijkheid en gods
dienstvrijheid. 

Zo groeide tijdens Wereldoorlog II het 
inzicht, dat de R.v.d.M. wel degelijk ge
formuleerd en bevorderd dienden te wor
den door een naoorlogse volkeren-orga
nisatie. De brutale en weerzinwekkende 
schendingen van de R.v.d.M., in het bij
zonder door Duitsland (de Joden!), heb
ben dit inzicht doen ontstaan. 

Nadat de naoorlogse Verenigde Naties 
een commissie voor de Rv.d.M. hadden 
ingesteld '), kon deze commissie haar 
ontwerp-Universele Verklarin&" van de 
R.v.d.M. in juni 1948 voorleggen aan der 
Derde Commissie inzake sociale, huma
nitaire en culturele aangelegenheden der 
Algemene Vergadering. De derde Com
missie herzag de tekst in liefst 68 verga
deringen en legde de definitieve tekst 
op 10 december 1948 ter goedkeuring 
voor aan de voltallige Algemene Verga- · 
dering. Het resultaat der stemming was: 
48 pro, 0 contra en 8 onthoudingen (he11 
Sovjetblok, Saoedi-Arabië S), de Unie 
van Zuid-Afrika en Joego-Slavië). 

Uitvoerig bespreekt schr. vervolgens 
de totstandkoming van de nog niet ge .. 
ratificeerde verdragen; respect. betref
fende burgerlijke en staatkundige rech
ten en betreffende economische, sociale 
- culturele reellten. 

In dit verband verdient de critische 
bespreking der houding van de V.S. in 
de studie van de Heer Green vermel
ding. Mede in verband met het "Bricker 
Amendment" (februari 1952), dat de be
voegdheid van de president tot het slui
ten van verdragen met buitenlandse mo
gendheden beoogt te beknobten, zijn de 
V.S. thans minder geneigd ·tot het ratifi
ceren van bovengenoemde verdragen dan 
aanvankelijk. Op 6 april 1953 verklaarde 
minister Dulles 'voor de juridische com
missie van de Senaat: "Wij zijn niet van 
plan, partij te worden in enige dergelijke 
overeenkomst, of een dergelijke overeen
komst als verdrag aan de Senaat voor te 
leggen. 1 ). Tienslotte moge opgemerkt 
worden, dat de Universele Verklaring 
van de R.v.d.M. functionneert binnen het 
kader van het Handvest der V.N. Art. 55 
valf het Handvest bepaalt: "De V.N. zul
len algemene eerbièd voor en eerbiedi
ging van de R.v.d,M. en van de funda
mentele vrijheden voor allen bevorderen, 
zonder onderscheid van ras, geslacht, taal 
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of godsdienst. En art. 56: "In samenwer
king met de V.N. verbinden. zich alle 
leden, zowel gemeenschappelijk als af• 
zonderlijk, er naar te streven, dat de 
doeleindèn van art. 55 verwezenlijkt 
worden". 

Art. 2 (7) van het Handvest bepaalt 
echter: "Geen. enkele bepaling van het 
Handvest zal aan de V.N. de bevoegd
heid geven, tussenbeide te komen iR aan
gelegenheden, die wezenlijk binnen de 
binnenlandse rechtsbevoegdheid van eni
ge staat vallen". Zo behelst art. 2 (7) 
een belangrijke inperking van de be
voegdheden, die de artt. 55 en 56 aan de 
V.N. verlenen. 

Schr. stelt dan ook vast: "Bij de po
gingen der V.N. tot het ongedaan ma
ken van schendingen van de R.v.d.M. -
bijvoorbeeld bij de vredesverdragen met 
Bulgarije, Hongarije en Roemenië en bij 
de rassenkwesties in Zuid-Afrika -
wordt het vraagstuk der bevoegdheid 
toegespitst. Dan wordt de uitleg van 
woorden als "intervene" en ~atters .. 
essentially within the dornestic jurisdic
tion of any state" van doorslaggevende 
betekenis" (p. 23). 

Schr. beëindigt het eerste deel van zijn 
studie met de volgende conclusie: "De 
poging der V.N. tot formulering van de 
R.v.d.M. beeft in de tien achter ons lig
gende jaren de volgende remltaten op
geleverd: één succes, t.w. de Universele 
Verklaring van de R.v.d.M. en vermoe
delijk één mislukking, t.w. de beide ont
werp-verdragen. Het feit alleen al, dat 
dit alles gepoogd is, toont aan, dat er 
een toenemende bemoeienis is met de 
rechten van de enkele mens" (p. 67). 

Dit wat de theoretische bemoeienissen 
der V.N. inzake de R.v.d.M. betreft. In 

· het volgende artikel hopen wij dè prae
tisehe bemoeienissen der V.N. ter be
scherming van de R.v.d.M. te bespreken. 

P.D. VAN ROYEN. 

••• 
In het inleidende hoofdstuk, getiteld: 

,,Expanding International Concern with 
Human Rights", merkt schr. op, dat de 
Volkerenbond te zeer gepreoccupeerd 
was met het handhaven van veiligheid, 
lfe regeling van geschillen, het scheppen 
van mandaat-gebieden uit de voormalige 
Duitse en Ottomaanse gebieden en de be
scherming van minderheden in Centraal
Europa, dan dat deze organisatie aan-· 
dacht kon opbrengen voor de R.v.d.M. 
"De grootscheepse en systematische on
derdrukking der menselijke vrijheid in · 
het communistische Rusland, het fascisti
llChe Italië en het nation. social. Duits
~arid. werd door de Volkerenbond niet 
gesigilaleerd, ofschoon vele leden de ge
volgen ·van deze tyrannieke maatregelen 
zeer goed beseften" (p. 9). Men be
llChouwde in Volkerenhondskringen de 
R.v.d:M. als een aangelegenheid, die de 
betrokken staten slechts aanging en niet 
de volkerengemeenschap. · 

De tekst van de Universele Verklaring 
bekend veronderstellend •), beperken wij 
ons tot vermelding van een discussie in 
de Algemene Vergadering n.a.v. artikel I, 
waarin gesteld wordt: "Alle mensen wor
den vrij en gelijk geboren in waardig
heid en rechten. Zij zijn begiftigd met 
rede en geweten en zij behoren elkaar 
in een broederlijke geest te behandelen". 
Tijdens het debat werd critiek geuit op 
het feit, dat artikel I de oorsprong van 
de menselijke rede en van het menselijke 
geweten niet aanduidt. Sommige leden 
achtten een omschrijving Yan deze oor
sprong (b.v. God of natuur) ·gewenst. Ar
tikel I werd echter ongewijzigd gehand
haafd. "Met het oog op de uiteenlopende 
godsdienstige tradities in de Vergadering 
zou het praktisch onmogelijk zijn ge
weest, eenstemmigheid te bereiken t.a.v. 
een tekst, die deze bron zou omschrij
ven" (p. 31). 

Internationaal contact 
jong-liberalen 

van de 

Doch gedurende Wereldoorlog 11 wer
den de R.v.d.M. als internationaal richt
moer geformuleerd, eerst in het Bri.ts
.,Amerikaanse Atlantische Handvest (aug. 

1) J. F. Green is plaatsverv. directeur 
van het Bureau Intern., Econ. en Sociale 
Zaken van het Dep. v. Buit. Zaken <De
partment of State) van de V.S. Zijn stu
die verscheen in het voorjaar van 1956 
(à I 8.80) en is een publicatie van de 
Brookings Institution, een onafhankelijke 
organisatie ter bestudering van sociale 
wetenschappen. Het geschrift (194 blz.) 
ia een onderdeel van een reeks publica
ties over de Verenigde Naties, uitgaande 
van de Brookings Institution. 

t) De commissie voor de R.v.d.M. werd 
benoemd door de l!lcon. en Sociale Raad 
:in februari 1948 en zij begon haar werk• 
zaamheden in januari 1947 onder voor
zitterschap van Mevrouw Roosevelt. 

8) Saoedi-Arabië onthield zich van 
Btemmen in verband met art. 18, waarin 
bepaald wordt, dat "iedereen het recht 
b,eeft, van godsdienst of geloof te v~ 
11111deren". De Koran verbiedt zulks aan 
de Moslims. · 

•) De officiële tekst is verkrijgbaar in 
de vijf officiële talen der V.N., nl. in het 
Chinees, Engels, Frans, Russisch en 
Spaans. Een Nederlandse vertaling, die 
door onze regering is goedgekeurd, ver

. scheen in december 1949. 
5 ) Nl. van Indonesië, Costa Rica, Syrtë, 

El Salvador, Haïti, Jordanië, de .West
Duitse Bondsrepubliek en Puerto Rico. 

1 ) In dit verband wijst schr. op het 
feit, dat West-Europa op dit punt de V.N. 
ver vooruit is. De Raad van Europa stel• 
de immers reeds in 1950 een Verdrag ter 
Bescherming van de R.v.d.M. op met in
begrip van een Europees Hof voor de 
R. v.d.M. en van voorzieningen inzake de 
behandeling van petities. Het Verdrag 
trad op 3 sept. 1953 in werking, toen de 
vereiste 10 ratificaties waren gedepo
neerd. Het Europese Hof voor de R. v. 
d.M. ia echter met zijn werkzaamheden 
nog niet begonnen, omdat de vereiste 
8 ratificaties nog steeds niet zijn binnen-
tekomen. ' 

"De Universele Verklaring van de R.v. 
d.M. heeft inmiddels reeds een indruk
wekkende invloed uitgeoefend op een 
aantal beslissingen van organen der Ver
enigde Naties en op Grondwetten •), wet-

. ten en gerechtelijke beslissingen binnen 
. vele landen" (p. 35). 

In de eerste week van augustus zijn 
jong-liberalen uit vele landen weer bij 
elkaar geweest, ditmaal tijdens het Jaar
congres van de Wereldfederatie van Li
berale en Radicale Jongeren. Dit con
gres, dat werd bijgewoond door verte
genwoordigers uit België, Denemarken, 
Estland (em.), Frankrijk, Duitsland, Ita
lië, Letland (em.), Luxemburg, Neder
land, Noorwegen, Spanje (em.), Zweden, 
Zwitserland en Engeland, was van groot 
belang, niet alleen vanwege het bespro
kene, maar tevens dbordat het gecoördi
neerd was met een curms van de School 
for Freedom en een bestuursvergadering 
van de "Europese" jongliberalen. Ik heb 
het genoegen gehad op alle drie mani
festaties Nederland te vertegenwoordi-

DEZE BURGER 
gaat een paar weken met vakantie. Even kijken of in Ascona aan hef 

mooie grote meer, met de kleine romantische eilandjes, alles nog in orde is 
en of iedereen daar jn de kolfiesjoppies langs het water nog op zijn plaats 
zit. 

Het vervelende is alleen dat, nu ik: mijn koffer gepakt heb, ik Nederland 
zonder kabinet moet achterlaten. Net zo'n gevoel alsof je naar de kermis 
gaat, terwijl de hartsvriendin thuis in bed moet blijven met een zware griep. 
letB van verraad. Iets van: knappen jullie de boel maar op, ik ga eltieB 
een straatje om. 

De kans bestaat dat, nèt als ik in h&t vliegtuig naar Zürich stap, een 
Ijlbode zich hijgend op het veld stort om mij, op het nippertje en buiten 
adem, mede te delen dat het nèt voor elkaar gekomen is. Maar nu alles 
netjes gepakt is, de nylonfjes en de tandenborstel en de zeep (alsof er in 
Zwitserland geen zeep en geen tandenborstel te l:oop is!) is die ijlbode nog 
in geen velden of wegen te bekennen. Op het ogenblik, dat ik dit schrijf, zit 
ouwe, lmappe Lieltinck in het torentje met de beste raadgevers die een 
informateur kan hebben: de heren Pasquino en Gans. Maar de parlemen
taire redacteuren zeggen, dat het er - ondanks die twee - niet bijster 
best voorstaat. 

Vervelend om juist nu op vakantie te gaan. Je hebt het gevoel dat je een 
~rt landverraad plee~t, omdat je het geliefde vaderland, dat stuiptrekkend 
teneer ligt, aan de dokters overlaat. Eigenlijk - denk ik - behoor ik bij de 
elf miljoen wanhopigen te zijn, die handenwringend rondom het ziekbèd 
van de Nederlàndse Maagd zitten te wachten op haar bevalling. 

Azzumij nodig mocht hebben - heb ik aan onze Grote Vijf geschreven -
u kenime te· allen tijde· even bellen in het hotel Schift aan het Lago 
Maggiore. Ik kom dan onmiddellijk over, als u zo vriendelijk wilt zijn een 
sjorterpleen te zenden. , 

Zij hebben mij wel bedroefd aangekeken met hun klein vermoeide en 
mistroostige ogen. Die jongens zijn de laatste maanden véél slaap ·te kort 
gekomen. Als ze hem al niet hebben, verdienen ze stuk voor stuk de bron
zen medaille van Oranje Nassau. Als de. werkster die voor vijf-en-vijltig 
jaren moed,· belf~id ell trouw op heur dorre boezem krijgt geprikt, mogen zij 
die wel voor al die wek en krijgen. Een beetje verschil moet er zijn. 

Nu .••. in ieder geval: het beste ermee. llc ga dan toch maar even, maar 
de zon boven Ascona moet al héél vrolijk schijnen wil mijn vakantie niet 
bedorven worden door de wetenschap dat het vaderland kabinetloos ligt te 
zieltogen in de regen. 

En hoe eerder ik ginds bericht krijg dat het, ook zonder mij, in orde is 
gekomen, des te beter. .,. 

In ieder geval: 't beste er mee en vele groeten en kusjes van 
DEZE BURGER 

gen en wil graag de ouderen hiervan een 
korte indruk geven. 

De School for Freedom. die onder lei
ding staat van pr0f. Max Salvatori, be-o 
handelde het onderwerp "Contacten tus
sen Oost en West" aan de hand van een 
rapport opaesteld door de twee Deense 
groeperingen; de Venstres en de radica
len. Het feit dat hier verschillende Oost
Duitse liberalen aanwezig waren maakte 
de discussie interessant en soms fel. Het 
congres, gebruikmakend van deze gege
vens, stelde·een commissie in die de vol
gende resolutie uitbracl\t: "Het congres 
geeft uiting aan haar overtuiging, dat de · 
verdeling van Duitsland een gevaarlijke 
bedreiging is voor de wereldvrede; daar
om moet de vreedzame hereniging van 
Duitsland zo snel mogelijk verwezenlijkt 
worden." Tegelijkertijd werd een bericht 
aan alle jongeren in de satelliet-landen 
gezonden, waarin uitdrukking wordt ge
geven aan de solidariteit met hun strijd 
tegen onderdrukking, teneinde bun on
afhankelijkheid en burgerlijke vrijheden 
weer te herkrijgen. 

Een andere commissie besprak de mo
gelijkheden van hulpverlening aan on• 
derontwikkelde gebieden in Europa. Als 
rapporteur van deze comminie heb ik 
een waardevol verslag kunnen uitbren
gen dat o.a. een suggestie inhield van 
Zweedse zijde, onze fracties aan te beve
len te komen tot de reservering van een 
vast percentage van het nationaal inko
men voor deze hulp (een mggestie die 
mr. Stikker deze week voor de Sunfed 
gedaan beeft). 

Het congres, dat geopend werd in de 
.,-ote zaal van het Deense parlement de 
zgn. ,,Faellessalen", werd o.L toegespro
ken door prof. Max Salvatori, door de 
Heer Federspiel, lid van de Assemblee 
van de Raad van Europa, voorzitter v.d. 
landbouwcommissie in die Raad en afge
vaardigde in het Deense parlement, na
mens de Liberale Internationale, en ver
der door een vrouwelijk parlementslid, 
terwijl de rector van de Vo1kshogeschool 
van Antvorskov, Erik B. Nissen, een le• 
zing hield over het liberalisme in ,_.~
nemarken. 

Gedurende het congres was er nog ge
legenheid tot allerlei contact o.a. op re
CP.pties van de liberale partijen, van het 
dagblad ,,Politiken" en van de burge
meester van Kopenhagen, de Heer Hel
berg, die als socialist een. voortreffelijke 
réveil voor het liberalisme blies. 

Op deze · plaats moet ik met dit kort 
resumé volstaan. De bedoeling was 
slechts, de ouderen een indruk te geven 
van wat de jongeren verrichten, ditmaal 
in het bijzonder gericht op de contacten. 
die ik voor de J.O.V.D. mag onderhou
den. 

JOOP SCHUYFF 



Tweeërlei Ideaal Alg. Assurantiekantoor 
van Asback 

Het zijn belangrijke vragen, die de e.b. 
senator, prof. Gerretson bij de behande
ling van de begroting van Onderwijs K. 
en W. in geding bracht. Het uitvoerige 

, overzicht, dat onze lezers zowel van Ger
retsons rede· als van het daarop gevolgde 
debat in twee ·voorgaande nummers van 
ons weekblad hebben aangetroffen, zullen 
hen daarvan hebben overtuigd. Slechts 
zou kunnen worden gezegd, dat èe dis
cussie een ietwat verward karakter 
kreeg, misschien wel bet meest door de 
terminologie welke de spreker in eerste 
instantie bezigde, waar hij als kenmerk 
van de openbare school aanwees haar 
autOritaire basis, als dat van de b:·.zonde
re haar democratische. 

Minister Cals verklaarde over deze 
probleemstelling eerst nog eens te willen 

' nadenken, alvorens hij er zich over. uit
sprak. 

Prof. Schermerhom sprak, zij het in 
een bepaald verband: de invloed van 
ouders op de school - van het aller be
langrijkste en moeilijkste probleem. Wij 
zijn geneigd bet een zowel als het ander 
van heel de schoolkwestie te zeggen, zo
als zij na dit Kamerdebat opnieuw in on
ze aandacht is geplaatst. Wij achten bet 
een verdienste van prof. Gerretson, dat 
hij de Kamer en bet volk als geheel stOf 
tot nadenken heeft gegeven. Voor- en te
genstanders van de openbare school bei
de kunnen er slechts bij winnen, wan
neer zij gedwongen worden zich nog eens 
op hoog peil te bezinnen op wat toch nog 
steeds een belangrijk strijdpunt in ons 
openbare leven uitmaakt. 

• * •:: 

Wij kunnen het eens zijn met prof. 
Gerretson, wanneer hij de o.nderwijs-pa
sificatie niet beschouvlt als een eindpunt. 
De pacificatie immers bracht niet meer 
- kon niet meer brengen - dan met bet 
woord zelf bedoeld is: bevrediging van 
als gerechtmatig gevoelde en als recht
matig erkende verlangens, uitlopende op 
financiële gelijkstelling van bijzonder en 
openbaar onderwijs. Ook na deze pacifi
catie blijft bet principiële verschilpunt 
(geschilpunt) bestaan. Wij behoeven dat 
niet te zoeken in een naargeestige strijd, 
gelijk we die ook na de pacificatie hier 
en daar nog wel kennen om het leerlin
gen . aiültal . óp · een bepaalde school zo 
hoog mogèli,jk opgevoerd te krijgen. Het 
geschilpunt is en blijft dat omtrent de 
principiële keuze van school die de 
ouders hebben te doen. . . . 

Het is misschien niet overbodig, hier 
nog eens voorop te stellen wat het begin
sel-programma van de V.V.D. aangaande 
het schoolvraagstuk zegt. 

Allereerst dit: ,.de Partij verlangt, dat · 
de overheid aan de 'vraagstukken van het 
volksonderwijs, de volksopvoeding en de 
volksontwikkeling haar ernstige aandacht 
zal blijven schenken". 

Voorstanders van elk schoolstelsel zul
len hiermede kunnen instemmen. Ook 
met de volgende paragraaf, waarin de 
partij erkent het beginsel van de vrijheid 
der ouders bij het kiezen van de school, 
waaraan zij de opvoeding hunner' kinde
ren willen toevertrouwen. 
-Daarop sluit - volkomen logisch - aan, 
dat de V.V.D.volstrekte handhaving ver
langt van grondwettelijke financiële ge
lijkstelling van openbare en bijzondere 
lagere school. 

Wat nu de openbare school aangaat: 
haar (grote) betekenis acht de V.V.D. 

· hierin gelegen, dat zij de strekking heeft, 
te zijn de school van alle kinderen van 
het volk zonder onderscheid van rich
ting. De V.V.D. beseft, dat, zal deze school 
weer dé algemene volksschool worden, 
dit alleen zal kunnen geschieden krach
tens het door de ouders vrijwillig ge
schonken vertrouwen. 

Wij stemmen hiermede volledig in en 
kunnen ons ook met deze alinea van de 
aan het onderwijs gewijde paragraaf van 
ons beginaelprogramma ten volle vereni
gen. Niet overbodig schijnt het ons, hier
aan tOe te voegen, dat bet hier bedoelde 
vertrouwen van de zijde der ouders iets 
vooronderstelt, dat in. ons programma 
niet met zoveel woorden wordt aange
duid, al is het er uiteraard wel in begre
pen. Namelijk: dat de school zelve dit 
vertrouwen moet afdwingen door de 
geest, die in de school heerst. HistOrisch 
gezien is aan deze voorwaarde niet steeds 
voldaan, ook nioet voor ·ben wier voqr· 
keur principieel naar de openbare school 
uitging. Wij hebben hier bet oog op de 
thans gelukkig ve11 achter ons liggende 
periode, waarin van de zijde der socialis· 
tische onderwijsorganisaties een felle ac
tie werd gevoerd voor de O.S. absolutie 
neutraliteit. Het kind - zo werd het 
daarbij voorgesteld - mocht onder geen 
beding op de openbare school in aanra
king worden ~bracht met hetgéen niet 

des kinds geacht werd en daartoe reken
de men toen gemakshalve maar alles wa' 
ideale :waarden als godsdienst en vader· 
landsliefde betrof. 

Wij herinneren aan deze donkere pe
.. tode uit de geschiedenis van ons open
bare onderwijs slechts om duidelijk te 
doen uitkomen dat er op de dienaren der 
openbare school een grote verantwoorde. 
lijkheid rust, juist ten aanzien van bet 
vertrouwen dat de school moet genieten, 
wll zij de strekking waardig geacht wor· 
deD, die wij in ons beginselprogramma 
aan de openbare school tOekennen. Het 
verheugt ons daaraan onmiddellijk te 
kunnen tOevoegen, dat dit in het heden 
inderdaad het geval is. 

• • • 
Zóu het "ZO even cenoemde ons gerede

lijk tot .de kern van h~ vraagstuk: het 
karakter van de openbare school kunnen 
brengen, wij geven er de voorke\lr aan, 
eerst nog even stil te staan bij hetgeen 
ons partijprogramma verder over de 
openbare school zegt. 

Het verlangt dan allereerst een (over
heidsbeleid, dat aan de openbare school 
volledig recht doet wedervaren. De partij, 
- zo heet het - legt er daarbij de na
druk op, dat die school is enerzijds de 
school der principiële voorstanders van 
openbaar onderwijs, anderzijds de toe• 
vlucht der minderheden, die van haar 
kinderen geef!. bijzonder onderwijs van 
eigen richting kunnen erlangen. 

Bij dit laatste treedt het begrip ,.over
heidsschool" misschien nog wat duidelij
ker op de voorgrond. Daarbij immers 
~ordt de openbare school niet alleen ge· 
z1en als de om haar ,.karakter" princi
pieel begeerde, maar als de school, door 
de overheid in het leven geroepen ter· 
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wille van allen, die in hun geweten be
drukt zouden geraken. Zo er in hun 
woonplaats geen ander dan confessioneel 
onderwijs van een bepaalde kleur te 
krijgen ware. 

Dat ook het beheersvraagstuk in ons 
programma aandach' heeft, spreekt van
zelfs: Hieromtrent lezen wij, dat de 
V. V.D. een zodanige illfichting der open• 
bare .school begeert, dat deze haar aan
trekkelijkheid voor velen, die in de late
re jaren van die school zijn vervreemd, 
kan herkrijgen. Daarvoor acht zij het iD 
de eerste plaats nodig, dat het beheer der 
openbare school wordt gelegd in handen 
van organen, samengesteld uit voorstan· 
ders van openbaar onderwijs. 

Bekend is, dat Volksonderwijs hierover 
reeds enige jaren geleden een uitvoerig 
rapport heeft gepubliceerd, dat blijkbaar 
ten departemente nog steeds in studie is. 

••• 
Ziehier dan wat ons partij-programma 

over het lager onderwijs en over de open
bare school zegt. 

In een volgend· artikel willen wij nu de 
door prof. Gerretson opgeworpen vragen, 
mede in het licht van ons programma na
der onder ogen zien. 

deR. 

Openbare school en de doorbraak-gedachte 
Bezinning in ezgen kring noodzakelijk 

(Ingèzonden.) 
In ons weekblad van 7 juli j.l. heeft 

het artikel ,.Godsdienstonderwijs op de 
openbare school", zeer mijn aandacht 
getrokken. 

Wanneer ik mü veroorloof, op de in· 
houd van dit artikel kritiek te hebben, 
dan staat mlj enerzijds de mogelijkheid 
van een discussie over dit onderwerp 
voor ogen; anderzijds interesseert mij de 
positiebepaling van het liberalisme ten 
aanzien van het verschijnsel, dat hier te 
lande met de term ,.doorbraa'k' 'wordt 
aangeduid. · 

Met de schrijver van het bewuste arti
kel ben ik het eens, wp.imeer hij de jeugd 
kennis van de godsdienst· zou willen bij. 
brengen uit een oogpunt van culturele 
vorming. Wij dienen ons m. i. echter te 
realiseren, dat er ouders zijn, die hun 
kinderen naar de openbare school stu
r~n en die tevens prijs stellen op reli
gieuze vorming van deze kinderen. 

Moeten de voorstanders van openbaar 
onderwijs het niet van harte toejuicherr 
dat deze categorie ouders kiest voor d~ 
openbare school? Zal deze categorie nog 
niet aanzienlijk groter kunnen worden 
wanneer subsidiëring van facultatief 
godsdienstonderwijs op de openbare 
school algemeen wordt? 

Wanneer men het op prijs blijft stel
len, dat de openbare school een alge
mene school is (zal zijn) - hetgeen 
door vele voorvechters van de openbare 
school nadrukkelijk wordt betoogd -
dan zal men het m. i. ten zeerste waar
deren, dat door maatregelen als thans in 
Amsterdam getroffen, de openbu1·e 
school voor een groter perèenta~ van 
het -Nederlandse volk acceptabel wordt. 

Vooral OOk in liberale kringen, waar 
men vanouds op de bres staat voor het 
openbaar onderwijs, zal men toch de 
groei van dit onderwijs zoveel mogelijk 
willen bevorderen. Daarom meen ik dat 
de liberalen hun stem wel degelijk kun
nen geven aan de subsidiëring van het 
facultatieve godsdienstonderwijs, mits er 
voldoende waarborgen zijn voor het fa
cultatieve karakter, hetgeen met name 
op het platteland vaak de nodige waak
zaamheid zal vereisen. (Hierbij heb ik 
vooral het niet den'kbeeldige gevaar van 
..groepsdwang" op het oog). 

Wat mij in het artikel van 7 juli ech
ter l_let meest trof, zijn de politieke over
wegmgen van de schrijver. 

Er wordt gesproken van ,.enig onbe
hagen aan onze kant over de mogelijk
heden van politieke welgevalligheid 
v:oor groepen, die met grote belangstr.l
ling naar het socialisme gluren". En 
verder: ,,Wordt hier langs. geheel an
dere weg ook een onderwijs:steentje tot 
de doorbraak aangedra~n ?" 

Bij het lezen van deze regels heb ik 
mij afgevraagd, hoe het nu eigenlijk met 
het politieke liberalisme gesteld is in <ie 
kring van .,Vrijheid en Democratie". Is 
men nu werkelijk zó bevreesd voor de 
altbreiding van het socialisme, dat men 
~eer de nadruk op het adjectief .,poli
tiek" gaat leggen dan op het illbstan
tief ,.liberalisme"? 

ik zou dit ten zeerste betreuren. Het 
verschijnsel van de doorbraak is een té 
belangrijk verschijnsel, dan dat zij met 
de kwalificatie ,,vermaterialisering vim 
ons volksleven", zoals men die in pro
testants-christelijke en helaas ook in 
liberale kringen kan beluisteren, mag 
worden afgedaan. Juist als liberalen 
zouden wij het moeten toejuichen dat 
er - en daar ben Ik als niet-sodialist 
en als buitenkerkelijtke van overtuigd -
een geestelijke structuurverandering op
treedt in het Nederlandse volk, die ve
len (voorlopig nog slechts een voor
hoede?) bewust de confessionele partijen 
doet verlaten. 

Zeer zeker als liberalen; want staan 
wij geestelijk niet veel dichter bij men
sen, die vanuit hun geloofsovertuiging 
een persoonlijke politieke keuze doen 
dan bij degenen, die menen dat het 
christelijk geloof van hen vraagt zich 
aan te sluiten bij één der confessionele 
partijen? ' 
Wan~eer het aankomt op verdraag

zaamheid en op geesteliJke vrijheid 
hebben wtl dan veel te verwachten va~ 
de aanhangers der confessionele partijen? 
Staan wij als liberalen niet · veel dichter 
b~ de ,.doorbraa!k-christenen" dan bij de 
;,lsolements-christenen"? · 

Moeten wij de doorbraak en alles, wat 
de doorbraak in de hand kan werken, 
afkeuren omde.t wellicht de ,.doorbraak
christenen" op de Partij van de Arbeid 
zullen .~aan stemmen? Leveren wij op 
deze wuze een constructieve bijdrage tot 
het scheppen van gezonde, politieke ver
houdingen in Nederland? 

Ik meen het te moeten ontkennen. 
In mijn vrees voor het groeiende socia

lisme zal ik beslist niet meegaan met 
die liberalen, die mét de confessionel• 
partijen zo gaarne een halt toeroepen 
aan de doorbraak. Omdat het negatief 
la en omdat het onliberaal is. . 

Wordt het niet hoog tijd, de.t men zich 
in liberale kring gaat bezinnen op de 
betekenis, die de doorbraak kan hebben 
voor het liberalisme? Hierbij komt de 
vraag aan de orde _of het politieke kli
maat in de V.V.D. zodanig is, dat deze 
partij, uiteraard met behoud van het 
liberale beginsel, ook een politiek tehuis 
Jtan . bieden voor .,doorbraak-christenen" 

Leeuw~ea. Ir. E. TONKENS. 

Onze Partij-secretari• 
Ou bereikte het bericht, dat de heer 

D. W. Dettmeljer, honorair algemeea ae
cretaria der Partij, ter observatie In -
lilekenhuls la opgenomen. Mevrouw Dett
meijer heeft desgevraagd medegedeeld, 
dat haar echtgenoot In erutlge mate 
overwerkt la eo volstrekte rust moet h~u
den. 

De beate wensen van alle leden der 
Partij gaan uit naar de familie Dett
meijer en wij hopen op een vool'llpoedlg 
volledig hersteL 

C.ple VMr 4ne rubrieK N ...... .... , 

Mejuffr, ...... H. ~. Aln...,_ 
..._. 16, HHrle-. 

Doelmatige 
inkomstenbeldeding 

Zoals bekend zal zijn, Ls onze orga.. 
nisatle aan~sloten bij de Ned. Huia.. 
houdraad. 

Men heeft ons verzocht de aan
dacht te willen vestigen op een serie 
brochures betreffende doelmatige tn
komstenbesteding, uitgegeven door 
de N.H.R. 

DeZe brochures zijn niet gescbre
ven als directe voorlichting voor het 
publiek, maar richten zich tot die
genen, die op een of andere wijze 
voorlichting geven en hier daarvoor 
materiaal vinden. 

De brochures kosten f 0.40 of 
f 2.50 voor de serie van 7 stuks en 
kunnen betaald worden door middel 
van postgiro nr. 228950 penningm. 
Stichting Ned. Huishoudraad te 
's-Gravenhage. 

De behandelde onderwerpen zijn: 
Voeding; Doelmatige vakantiebeste. 
ding; Omgang van de jeugd met 
geld; Sparen; Betekenis budget-sta~ 
tistieken; Gezinskrediet; Budgetpro- · 
biemen van de oude dag. 

De meeste onderwerpen liggen niet 
zozeer op ons' terrein, maar naderen 
dit soms wel, met name de brochure 
over Gezinskrediet. Daarbij wordt · 
ook behandeld het afbetalingssys
teem, hierin genoemd: .,de gevaar
lijkste en tegelijk de meest voorko
mende vorm van verkoop op kre
diet". De brochure dateert van 1955, . 
waardoor de nieuwe beperkende be
palingen er nog niet in zijn opgeno
men. Het onderwerp is echter nog 
steeds actueel. 

Welk een grote rol het kopen op 
afbetaling tegenwoordig speelt, blijkt . 
o.a. uit een krantenbericht volgens 
hetwelk de omzet in de bromfietsen-· 
handel tot op een vierde verminderd 
is, sinds in juni j.l. de eerste .,aan
betaling" (is dat goed Nederlands·?)· 
gesteld is op 30 %. 

Fabrikanten en handelaren voelen. 
zich ernstig gedupeerd omdat zij 
met belangrijke voorraden blijven 
zitten en er zijn ·zelfs al arbeiders 
ontslagen. Nu zal het wel niet mo
gelijk zijn maatregelen te bedenken 
waarbij niet iemand gedupeerd 
wordt, maar het bewijst welk een 
belangrijke factor het afbetalings. 
systeem in het economische leven is 
geworden. Er zijn dan ook even over
tuigde voor- als tegenstanders. 

Misschien is dit een onderwerp· (en 
de genoemde brochure) geschikt om 
eens op een middag van een vrou
wengroep behandeld te worden? 
Komt men dan tot een bepaalde con
clusie dan zullen wij dat gaarne ver-
nemen. J. H. S. 
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J7oortgezet debat over Nieuw-Guinea 
De Nieuw-Guinea-Oproep der 

Synode als symptoon 
(Ingezonden) 

Het is van groot belang dat de Synodale Herv. oproep "tot bezinning op de 
verantwoordelijkheid van het Ned. volk ~ke de vraagstukken rondom Nieuw
Guinee.'' onderwerp van aandlwhtige overdenking blijft. Omdat wij allen behoren 
tot het genoemde volk en omdat zeer velen behoren tot de kerk welker hoogste 
vertegenwoordiging tot dat volk in zijn geheel sprak. 

Onderget. heeft deze oproep zeer nauwkeurig bestudeerd en heeft IDzage gehad 
van het meeste wat er. in de Nederlandse pers oyer is geschreven. En dat alles 
heeft hem gesterkt in de overtuiging welke ook in dit blad telkeDB tot uiting 
kwam: de oproep is een zeer zwak stuk, op alle kanten aanvechtbaar. 

Een landelijk comité van "bezwaarden" zal binnenkort als. "memorandum" een 
open brief aan de Synode aanbieden met een weerlegging van alles wat het 
synodale stuk naar voren bracht inzake een maar-loslaten van Nieuw-Guinea. 
Dit stuk zal ook naar voren brengen wat in de persdiscussi~n te weinig aan
dlwht kreeg. 

Wij behoeven du8 geen moeite meer te besteden tot bestrijding van de overi
gens zo zwakke argomenteil der synode. Maar wel ·is het in het algemeen belang 
dienstig te wijzen op het symptomatische van deze oproep en zijn inhoud. 
Symptomatisch voor de dirigi!.tische hartstochten, die na de oorlog bewezen dat 
Hitier wél zijn oorlog heeft verloren, maar dat de geest, die hij opriep, n.l. die 
van willen leiden en geleid willen worden, het volop gewonnen heeft binnen de 
kringen ook van dat volk hetwelk volgeDB Göring hem het meest dwars zat. 

Vóór de oorlog bestreden honderddui
zenden in ons volk de ideologie van de 
"corporatlevè staat" als een verwerpe
lijke inklemming van maatschappelijke 
levensvrijheid. Thans wrijven zich maar 
zeer enkelen de ogen uit als het steeds 
verder voortwoekerende dirigisme weer 
nieuwe plekjes in de samenleving heeft 
·gevonden, waar het gelegenheid krijgt 
zich in zijn maatregelingaglorie te ves
tigen (ik vertaalde het Duitse woord 
zomaar).· 

Duidelijkheidshalve verklaar ik zeer 
goed in te zien dat elke staat de plicht 
heeft tot . een zekere mate van rege
lend opzicht in een steeds voller wor
dende wereld. Maar er zijn grenzen! 
Die grenzen worden gedurig overtreden 
door hen, die verslaafd zijn aan een 
soort ordeningshartstocht. Het heeft er 
alles van dat men niet zal rusten tot 
alles "geordend" is! 
. .Maar veel erger nog (want mede de 
oorzaak van het vorige) is de Iijdz~am
heid waarmee tallozen ook in geestelij
ke zaken de leiding van bovenaf, in de 
regel van een zeer kleine groep, volgen. 
En dit op elk geestelijk levensgebied. 
De tragische oogst van de oorlog is ge
weest: een inflatie van het zelfstandig 
oordeelsvermogen. . Hoe weinigen ver
tonen nog de moed om dit stukje van 
de in theorie zo hoog geschatte "men
selijke waardigheid" in. de praktijk van 
het leven te verwerkelijken! 

Dirigisme binnen de 
kerken 

Het kon wei niet anders of ook bin
nen de kerken moest het dirigisme zijn 
kans krijgen, want als de vrijheid ,.on
deelbaar" is geldt dat ook van de on
vrijheid! Men noemt thans de vroegere 
Hervormde Kerk smalend met het 
woord ,.reglementenkerk", maar men 
camoufleert daarmee het feit dat de 
dusgenaamde "kerkorde" een driemaal 
zo dikke reglementenbundel vormt, nog 
afgezien van een dik "dienstboek" dat 
straks de kerkdiensten zal ordenen .....• 

Symptomatisch voor een zodanige 
kerk is de begeerte, de pretentie, om 
op alles invloed uit te oefenen en gezag 
uit te oefenen. 

Meermalen komt het voor op kerke
lijke vergaderingen, als iemand · '!Ie 
euvele moed ·heeft getoond van zekere 
kritische gezindheid, dat hem wordt 
tegengeworpen: de synode zal er heus 
wel goed over hebben nagedacht toen 
ze dat voorstelde ... , met andere woor
den: "zwijg toch en aanvaard wat ons 
door dat hoogste kerkbestuur wordt 
voorgezet, want dat zijn heus geen kwa
jongens". 

De vele in de oorlog vanwege de sy
node verzonden circulaires (aan de ker
keradên vooral) hebben, daar ze niet 
weersproken hoefden noch konden wor
den, het pad geëffend voor, het met in
stemmende overgave aanvaarden yan 
de naoorlogse brieven, missieven, óp
roepen en kanselboodschappen der sy
node. Maar in het hoogste bestuur zelf 
blijkt ook die gelijkschakelende me
ningsvorming haar werk te doen. Men 
laat zich daar adviseren door Raden en 
Commissies, die ,.deskundigen" of laten 

we zeggen: wat meer deskundigen en 
wat minder ondeskundigen, bevatten. 
Die maken het werkstuk klaar en dan 
komt het in de synodevergadering, de 
deskundigen zijn er dan bij om het te 
verdedigen. Men begrijpt dat het voor 
zulke wat meer deskundigen vaak een 
klein kunstje is om hun voorstellen vrij
wel ongehavend erdoor tè. ktiigen, voor
al wanneer er bij de bezetting van zulk 
een raad of commissie een enkele per
soon is, tegen wie men hoog opziet. 

Niet competent 
Wie weet uit welk mensenmateriaal 

' (dominees en ouderlingen) veelal de af
gevaardigden naar de synode worden 
benoemd, beseft dat het onmogelijk is, 
dat zulk een college ook maar in de 
verste verte competent zou zijn tot een 
voor kerk en volk verantwoorde koers
geving in ingewikkelde zaken. Vooral 
in deze tijd van, ook op geestelijk ge
bied, heersend dirigisme, zal zulk een 
uit ongeveer 50 mensen bestaand college 
al blij zijn als het met stelligheid wat 
aanbevolen krijgt. 

Zo moet het ook gegaan zijn met de 
Nieuw-Guinea-Oproep. Wij vernamen 
dat in de Raad of Commissie, die de 
hoofdgedachten van die oproep heeft op
geworpen een enkele als zeer gezag
hebbend aanvaarde figuur zitting had. 

Wie van de predikanten en ouder
lingen in de huidige synode zal ooit ge
dacht hebben dat hij eenmaal zou moe
ten oordelen over een aan kerk en volk 
koersgevend advies aangaande Nieuw
Guinea! Geen een! En men zou er ook 
voor gehuiverd hebben, want men weet 
dat men dat niet k á n. 

Maar als men weet dat men dat niet 
ká.n, moet men eerlijk zeggen: dat kan 
ik niet. Maar dan moet men niet op 
gezag van anderen voor zijn verant
woording nemen wat die anderen heb
ben uitgedacht. 

Consequenties, die men 
selj' niet wil 

De vloek van alle aanvaarde dirigis
me is: dat men eenmaai komt voor con
sequenties, die men z·elf niet wil. Zo zal 
de synode ook eenmaal berouw krijgen 
over het door zijn leden ·op een onver

.antwoorde wijze overnemen van _de ad
viezen van enkele deskundigen. Waar
tegen andere deskundigen hun mening 
hadden kunnen stellen, i n d i e n zij 
daartoe in de synode de gelegenheid 
hadden kunnen krijgen. 

Op diezelfde weg van zich eenzijdig 
te laten voorlichten is ook de classis 
Winsum, blijkens bericht in dit blad, 
gegaan. Men had daar natuurlijk, nu de 
synode haar bedoelingen zo omstandig 
toelichtte in haar Oproep, eens een des'
kundig tegenstander van de strekking 
van die Oproep aan het woord moeten 
laten komen: bijv. prof. Prins uit Lei
den, mr. De Lint uit Den Haag (en vele 
anderen). De classis Winsum heeft dit 
niet gedaan en alleen de secretaris van 
de Raad voor Zending der Herv. Kerk, 
ds. M11.ckay een inleiding laten houden. 
Het moet wel een zeer gemakkelijke 
taak zijn geweest voor deze spreker 

(die van tevoren zich zo goed mogelijk 
geori~nteerd had in deze materie) om 
de vergadering te overtuigen van het 
goede recht der synode om zo te han
delen als zij deed. Hier weer die eigen
aardige houding, die een deskundige 
oppositie . niet aan het woord Iaat 
komen. 

Tenslotte inzake deze synodale op
roep nóg een vraag. Indien de met alle 
objectief recht in strijd zijnde behande
ling van onze landgenoot Jungschläger, 
inclusief het doodsoordeel dat voor deze 
volmaakt onschuldige te wachten stond, 
voor onze synode alleen aanleiding was 
om een beroep tot gebed uit te vaardi
gen, tot gebed voor de rechter in wiens 
handen hèt . lot van onze landgenoot 
rustte, - zou dan de synode niet beter 
in haar stijl zijn gebleven indien zij ter: 
zake van Nieuw-Guinea een oproep had 
gepubliceerd om te bidden voor blijven
de wijsheid en liefde bij hen, die dat 
land thans besturen of om wijsheid bij 
hem; die het besturen wil (Soekarno), 
opdat deze het door hem zo hardnekkig 
gekoesterde ,.denkschema" van willen 
regeren over dat ethnologisch noch an
derszins tot lndonesi~ behorende gebied, 
zou loslaten en het niet meer zal aan
wenden om zijn bevolking op te ietten 
tegen hen, die zijn land (lndonesi~) zó 
hebben geregeerd, dat zelfs Japanse 
generaals er hun eerbied en bewonde
ring voor hebben ,geuit? 

Odoorn. 

Oproep 

Ds. H. VAN LUNZEN, 
Ned. Herv. predikant. 

was moedi~t 
(Ingezonden) 

Eerlijk gezegd ben ik blij met de op
roep tot bezinning van de Synode van de 
Ned. Hervormde Kerk. Jaren geleden heb 
ik mij dezelfde vragen gesteld en die vra
gen heb ik toen ook voor mijzelf beant
woord. Als buitenstaander van de Ned. 
Herv. Kerk sta ik verbaasd, dat zij zulk 
een moedig, fris geluid laat horen. 

Diegenen onder de lezers, die vaak wij
zen op ·de taak die wij op Nieuw Guinea 
hebben, wijs ik er graag op, dat er nog 
meer gebieden in snelle sociale ontwikke
ling zijn op de wereld. 

Gouda. J. W. VAN. DER DUSSEN 

VERONTRUSTING 
(Ingezonden) 

Het is niet mijn bedoeling in details 
in te gaan op de ingezonden stukken van 
de heren ds. W. C. Ligthelm en F. Wa
genmaker_ De heer Ritzema Bos, de man 
die mijn volle sympathie heeft, zal dit 
wel doen, neem ik aan. Ik wil u slechts 
mijn gevoelens weergeven. Lezende wat 
de heren inzenders alzo te vertellen had
den flitste het door me heen: .,o, ik heb 
zeker bij ongeluk het Parool te pakken", 
een blik op de rest van de bladzijde leer
de mij tegelijkertijd dat ik toch wel Vrij
heid en Democratie (of De Vrije Amster
dammer) in handen had. (Versta mij wel: 
het is er mij niet om te doen bezwaar 
te maken tegen bet ppnemen in uw blad 
van bovengenoemde stukken!) 

Ik weet zeker dat u het op prijs stelt 
dat iemand, die iets inzendt. zo eerlijk 
mogelijk zijn gevoelens kenbaar maakt. 
Welnu, mijn gevoelens zijn deze: 

Het verontrust mij danig, dat er onder 
de V.V.D.-leden lieden voorkomen als bo
vengenoemd, met zo'n belabberde (ik 
weet niet zo gauw een beschaafder en 
toch even kenschetsend woord) kijk op 
bepaalde zaken. 

Onbedwingbaar komt bij mij de gedach
te op aan rode (P.v.d.A.) infiltratie bin
nen de geled~ren van onze partij. 

Laten wij op onze hoede zijn: een land, 
welks bevolking geen prijs meer stelt op 
zijn nationale eer en prestige, welks be
volking meer en meer bekoord raakt door 
de idee van afbraak van de nationale 
waardigheid, éénheid, (zo is 't immers?); 
daarentegen de groei van eigen-land
vijandige machten toejuicht, is gedoemd 
zo niet tot ondergang, dan toch tot ver
wording. 

Ik, jong Nederlander, begeer het, mijn 
vaderland te zien als een door anderen 
gerespecteerd land, waarmee niet te jen
nen valt, dat 't zich als een eer rekent 
de papoea-bevolking naar eigen (Neder!.) 
waarden en inzichten te verheffen en tot 
een onafscheidelijke, toegenegen vriend 
te maken, ongeacht het geloei van vreem
de machten. De V.N. zijn niet bij machte 
iets waardevols te verrichten (de geschie
denis 1945- nu zij een waarschuwing), de 
Republiek Indonesia nog minder. Nee, 
wijzèlf moeten de energie opbrengen om 
Nw. Guinea tot bloei te brengen. Al kost 
't ons miljoenen, de eer is onbetaalbaar, 
de waardering van de nageslachten ge
weldig. Dat zij mogen zeggen: .,daar werd 
iets groots verricht". 

A. F. VAN WIERINGEN JR. 

Bankroet der Nederlandse Indonesië-politiek 

T-ERWILLE VAN MILJOENEN! 
(Ingezonden) 

.,Indonesië zegt de schuldenverplich
tingen t.o.v. Nederland op." 

Deze woorden bereikten het Neder
landse volk via radio en. pers. En als de 
berichten juist zijn, gaat de Indonesische 
regering nog verder: het bestaan van 
een Nederlandse schuld aan dat land 
wordt gesuggereerd. 

De motivering van deze daad is be-
-kend: "Het wordt voorgesteld alsof het 

hier oorlogsschulden betreft. Indonesië 
behoeft de tot .,oorlogsschulden" gepro
moveerde verplichtingen niet te betalen, 
het voelt er niets voor om de oorlog te
gen eigen land te financieren. Neen, eer
der andersom is het geval: Het betalen 
Vf'.n "herstelbetalingen" door Nederland, 
als verliezer van de oorlog, wordt op 
prijs gesteld. 

Op het werkelijk belachelijke en on
juiste van deze redenering zal hier niet 
ingegaan worden. Dat spreekt te duide
lijk. Het is voldoende om er hierbij nog 
op te wijzen dat de eigen Indonesische 
regeerders in 1949, bij de R.T.C.-confe
rentie, die schulden wèl erkenden. Het 
woord ,.oorlogsschuld" werd dan ook 
toen nog niet genoemd ..... . 

"Indonesië zegt de schuldenverplich
tingen t.o.v. Nederland op." 

Dit nu betekent het volledige bankroet 
van de Nederlandse Indonesië-politiek, 
het einde van het na-oorlogse beleid. 

Na de tweede wereldoorlog heeft Ne
derland t~en jaar lang aan allerlei eisen 
van extremistische Indonesische leider~. 
en van buitenlandse mogendheden toe
gegeven. Onze tegenstanders hadden 
dan ook belangrijke Nederlandse onder
panden in hun macht. De vrees voor het 
verlies van millioenen bepaalde voo~ 
een groot deel het beleid van onze re
geerders. 

Toen na 1949 de Indonesische regering 
keer op lteer de R.T.C.-verdragen schond 
volgden geen maatregelen om hier te
gen op te komen...... terwille van de 

millioenen. Het gevolg was dat het Unie
statuut degradeerde van een uiting van 
de historische- en vriendschappelijke 
banden tot een stukje papier zonder in
houd. 

De slachtoffers van deze gedragslijn 
van onze regeerders zijn te vinden in 
Nederland en het voormalige Neder
lands-Oost-Indië: 

De Indonesische federalisten vonden 
geen Nederlandse steun ... ter wille van 

. de millioenen. 
De Zuid-Molukse onafhankelijkheids. 

bewegj,ng ontving geen Nederlandse• 
steun... terwille van de millioenen. 

De souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
wordt door sommigen graag afgestaan .• 
terwille van de millioenen. 

De rechten van de Nederlanders in In
donesië werden nauwelijks verdedigd .. , 
terwille van de mUlioenen. 

En zo kon het gebeuren: dat onschul
dige Indonesiërs en Nederlanders in de 
gevangenissen terecht kwamen; dat net 
Zuid-Molukse vOlk onderdrukt wordt; en· 
dat., de bevolking van Nieuw-Guinea nog 
altijd in onzekerheid verkeert over het 
feit of zij wel of niet aan Indonesië zal 
worden uitgeleverd. Zelfs de anti-aan
sluitingsdemonstraties door de Papoea's 
in 1955 maakten hieraan geen einde. 

Maar: Indonesië zegt pe schuldenver
plichtingen t.o.v. Nederland op! 

Laten de regeerders van Nederland 
nu eindelijk zien dat hun politiek heeft 
gefaàld. Het roer moet (alsnog) om! 

Het Nederlands kapitaal in Indone
sië en de veiligheid der Nederlanders 
in dat land zijn niet te redden door de 
hoop dat liet toegeven aan alle Indo
nesische eisen een "vrienschappelijke" 
verhouding met Nederland tengevolge 
zal hebben. 
We kennen het bewijs: 
Indonesië zegt... ;Ja, Inderdaad: de 

schuldenverplichtingen t.o.v. Neder-
land op. 

(Vervolg ()p' pag. 5) 
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(Vervolg van pag. 4) 

Bovenstaande maakt het onmogelijk. 
om tot andere conclusies te komen dan 
hier zijn weergegeven: 

1. De kwesties met Indonesië en 
Egypte (dat een goed leerling van Soe
·karno bleek) hebben getoond dat finan. 
ciële hup aan "minderontwikkelde'J lan
den wellicht een mooie gedachte is, maar 
dat het buitengewoon grote risico's met 
zich meebrengt. Hulp aan tot het ko
ninkrijk behorende gebieden dient dan 
ook voorrang te verkrij·gen. Speciaal 
wordt hiermee Nieuw-Guinea bedoeld. 
Particuliere- of overheidssteun aan jon
ge staten zal verminderd· moeten wor~ 
den, tenzij andere vormen dan hulpver
le~ing in de vorm van deelnemingen in 
bedrijven of geldleningen gevonden 
kunnen worden. 

2. De Zuid-Molukkenkwestie behoort 
nu eindelijk eens definitief geregeld te 
worden. Angst voor millioenen, die toch 
verloren gaan, behoeft hierbij het beleid 
niet meer te bepalen. Alle middelen, die 
tot. bevrijding van de Zuid-Moluklren 
kunnen leiden, moeten worden aange
wend: De Ambonezen horen thuis op 
Ambon! De ongeregeldheden in Neder
land, veroorzaakt door de Nationale 
Partij der "Zuid-Molukken, vestigen, 
voor hen die de Ambonezen "vergaten", 
hier nol?: eens extra de aandacht op. Er 
mag hier op gewezen worde_n dat erken- . 

ning der republiek Zuid-Molukken een 
stap in de goede richting is. Voorts 
staan onder meer een beroep op de Ver
enigde Naties en een voorlegger der 
kwestie aan het Internationaal GerechtE· 
hof als mogelijkheden open. 

3. Het .opzeggen der schuldenverplich
tingen vrs.agt om maatregelen. In dit 
kader dient het te worden overwogen of 
onder meer de activa van het kantoor 
van de Indonesische centrale bank in 
Amsterdam niet geblokkeerd kunnen 
worden. (Engeland gaf hierbiJ t.o.v: 
Egypte het voorbeeld.) De Indonesisch~': 
betalingen aan vele West-Europese lan
den worden hierdoor getroffen. 

· 4. Versterking van de militaire macht 
op Nieuw-Guinea blijkt noodzakelijk te 
zijn. 

5. Nationalisatie van de Nederland~e 
bedrijven in Indonesië is ongetwijfeld 
een der volgende stappen van de regeer
ders van dat land. Sluiting der bedrijven 
en evacuering der Nederlanders moet 
ernstig overwogen worden. De grote 
economische verliezen hierdoor voor ons 
land kunnen, gezien de huidige ontwik
keling, geen tegenargument hierbij zijn. 

Nederland is bezig met de formering 
vat~ een nieuw kabinet. Dit kabinet 
dient zich over deze problemen, zelfs nog 
meer dan over de binnenlandse vraag
stukken, te bezinnen. 

E. NYPELS. 

DE POLITIEKE DOORBRAAK kan men van 
2 kanten bekijken •••• 

Maar de KERKELUKE DOORBRAAK 
KAN MEN. óóK VAN 2 KANTEN BEKUKEN! 
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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VERENIGING VAN STATEN- EN RAADS
LEDEN VAN DE V.V.D. 

1. Vergadering Statenleden. 

De jaarlijkse vergadering van onze 
Statenleden met het bestuur der Vereni
ging zal plaats vinden op zaterdag, 8 sep
tember a.s. (aanvang 11 uur) in Hotel 
des Pays Bas te Utrecht. 

2. Vergaderingen Raadsleden. 

15 september a.s. (11 uur) te Utrecht 
<Café-Restaurant Esplanade) voor 
onze Raadsleden van gemeenten 
van 75.000 en meer inwoners. 

26 september a.s. 09.15 uur) te 's-Gra
venhage voor onze Raadsleden in 
Zuid-Holland. 

29 september a.s. (14.15 uur) te Goes 
voor onze Raadsleden in Zeeland 
en West Noord-Brabant. 

3 october a.s. ·o9.15 uur) te Dordrecht 
<Café-Restaurant Ter Merwe) voor 
onze Raadsleden in Zuid-Holland. 

8 october a.s. 09.15 uur)- te Utrecht 
voor onze Raadsleden in de pro
vincie Utrecht en het Gooi. 

11 october a.s. <19.15 uur) te Zwolle voor 
onze Raadsleden in Overijssel. 

12 october a.s. <19 uur) te Groningen 
voor onze Raadsleden in de pro
vincie Groningen. 

13 october a.s. 04.15 uur) te Leeuwar
den <Hotel Spoorzicht) voor onze 
Raadsleden in Friesland. 

20 october a.s. 04.15 uur) te Arnhem 
voor onze Raadsleden in Gelder
land. 

22 october a.s. (19 uur) te· Alkmaar voor 
onze Raadsleden in Noord-Holland 
met uitzondering van degenen, die 
in het Gooi wonen. 

27 october a.s. (14.15 uur) te Meppel (Ho
tel Ogterop) voor onze Raadsleden 
in Drenthe. 
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S u ezka na alk we s tie: Een • • uit -·een reeks 
• incidenten of begin van 

verhoudingen ? 
nieuwe 

I n de kwestie van het Suezkanaal staan levensbelangen voor West-Europa op het 
spel. De behoefte aan energie wordt steeds groter en kan niet worden opgevan

gen door het delven van meer steenkool of door het aanleggen van meer hydro
electrische werken. Alle hoop is daarom gevestigd op het atoom en op een onge
stoorde aanvoer van olie, die in de eerste plaats uit het Naburige Oosten moet komen. 
Zou Naeeer het Suezkanaal sluiten, of alleen maar kónnen sluiten, dan dreigt deze 
aanvoer te stokken. Maar bovendien: zijn daad kan een aanmoediging zijn voor de. 
andere Arabrische landen de olie-industrieën op hun grondgebied zonder overleg te 
naasten of zelfs de pijpleidingen te nationaliseren. Hetgeen in elk. geval storend zou 
werken en waarschijnlijk een verhoging van de prijs met zich zou brengen. Geheel 
West-Europa -. dus geschrokken door Nassers reactie op de weigering hulp te ver
lenen bij de bouw van de Assoean-dam. Terecht, naar wij inenen, maar ook te Iaat. 
W:ij kunnen namelijk niet nalaten te wijzen ~ een aantal ironische aspecten, waar 
Engeland en Frankrijk begrijpelijkerwijs liever overheen praten. 

Jl erl{eetachtil{ Albion 
Londen wijst thans met klem op het 

belang van de vrije doorvaart door het 
kanaal in oorlogstijd. Het wenst zich 
klaarblijkelijk niet te herinneren, dat de 
conventie van Constantinopel, waarin de 
vrijheid van doorvaart is vastgelegd, 
speciaal tegen Engeland was gericht. In 
1888 was het immers Engeland, dat het 
kanaal beheerste. Wat het nu onaan
vaardbaar vindt, namelijk dat het ka
naal in handen is van één land, achtte 
het toen de gewoonste zaak van de we
reld. Trouwens, de vrije vaart was bij 
Londen niet altijd in goede handen. In 
twee wereMoorlogen werd het kanaal 
geslote.n voor schepen van de as, het
geèn een logische maatregel was, die ech
ter afbreuk deed aan het principe dat 
Londen thans belijdt. En toen Egypte het 
kanaal dicht deed voor Israëlische sche
pen en vaartuigen,. die strategische mate
rialen naar. Israël brachten, deden de 
Britse troepen, die toen in de Suez
kanaalzone lagen en die Londen nu weer 
dreigt te . sturen, niets. 

Noord-Afrika 
Frankrijk -.en VOOJ;"al de sociailstische 

ministers Mollet en Pineau - vergelijkt 
- thans Nasser met Hitler. Maar het be

ginsel van nationalisatie zullen genoemde 
ministers toch niet verwerpen. Bovendien 
deden zij nog niet zolang geleden pogin
gen met Nasser tot een vergelijk te ko
men inzak~ Noord-Afrika. Nu dit niet 
is gelukt, schelden zij de Egyptisc~e pre
sident uit. Niet omdat zij zo begàan zijn 
met het lot van de vele Franse aandeel
houders der kanaalmaatschappij, maar 
omdat zij sympathihe willen winnen voor 
hun politiek in Noord-Afrika. "Met zijn· 
allen ·tegen Nasser" betekent voor hen 
vooral ,.met zijn allen tegen het pan-Ara-
bisme". · 

Washington ziet dit alles zeer wel in. 
Het heeft nu eenmaal geen sympathie 
voor . het kolonialisme en is dus niet on-
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der de indruk van de Franse opwinding. 
Het vreest bovendien een algemene af
keer van "internationale waterwegen in 
handen van één l!i.nd". Als Egypte het 
Suezkanaal niet mag beheren, mag Tur
kije misschien niet meer alleen waken 
over de Dardanellen en de Bosporus (de 
conventie van Montreux komt binnen
kort weer aan de orde en de Sovjet-Unie 
als Zwarte zee mogendheid zit op het 
vinkentouw), en loopt vooral het Ameri
kaanse beheer van het Panama-kanaal 
gevaar. 

· Concurrere11de tankers 
Bovendien heeft Washington niet zo 

veel direct economisch belang bij het 
Suezkanaal als Engeland. Er gaan veel 
meer Britse schepen langs Suez dan 
vaartuigen van enig ander land. Belang
rijker nog: de verouderde Britse tankers 
ku~en slechts concurreren met de grote 
moderne, die steeds meer in zwang ko
men en die om de Kaap gaan, als zij 
goedkoop door het Suezkanaal kunnen 
varen. Een Brits blad heeft uitgerekend, 
dat Nasser de prijs voor de dÓorvaart 
kAn verdrievoudigen, zonder dat het voor 
kleine tankers goedkoper wordt om om 
de Kaap te gaan. Alleen is in dat geval 
de concurrentiepositie der Britse tanker
vloot vernietigd. 

Tenslotte is èr nog het verschil van 
inzicht in de Arabische verhoudingen. 
De experts van het Foreign Office zijn 
opgegroeid met de gedachte, dat Arabi
sche sjeichs - of koningen, maar dat 
zijn meestal sjèichs, die van Engeland 
'een titel hebben gekregen - aristocrati
sche figuren zijn, waarmee iemand met 
een nette "school tie" best kan praten. 
De Amerikanen menen èchter, en zij heb
ben gelijk, dat de sjeichs, die hun positie 
ontlenen aan een nomadenmaatschappij, 
hun beste tijd hebben gehad, als zij geen 
moderne oliemagnaten worden. Er is een 
nieuwe maatschappij aan het ontstaan, 
waarin een stadsproletariaat een rol 
speelt, waarin beroepslegers hun ambi
ties hebben, waarin een revolutionaire 
en anti-Westerse kracht werkt. De Ame
rikanen willen de nieuwe machthebbers 
aan zich binden. Hoewel zij de idee van 
het pact van Bagdad hebben geopperd, 
hielden zij zich er verre van, toen slechts 
Irak bereid bleek mee te doen. Zij ver
geleken Nasser met Kemal Pasja, de mo
dernisator van' ·Turkije en wilden hem 
steunen met een Assoean-dam. 

Jl.s. koi-t.ïchtïg 
Het ironische is nu, dat de V.S. de 

naasting van het Suezkanaal eigenlijk 
hebben veroorzaakt door de hulp voor de 
Assoean-dam per slot van rekening toch 
te weigeren. Maar dat diezelfde V.S. 
thans van deze consequentie zijn ge
schrokken en tot hun oude verzoenings
gezinde politiek zijn teruggekeerd. Eén 
ogenblik hebben zij een ander beleid ge
voerd, omdat zij meenden, dat Nasser de 
hulp trachtte te verhogen door de Sov
jet-Unie tegen Washington uit te spelen. 
Intussen is wel komen vast te staan, dat 

. Nasser wat dat. betreft de V.S. om de 
tuin heeft geleid: Rusland schijnt geen 
hulp te hebben aangeboden. Amerika 

moest natuurlijk voet bij stuk houden 
en de hulp niet verhogen. Het is zelfs 
waarschijnlijk, dat het Nasser slechts 
eens lesje heeft willen leren en- reke
ning houdend met de katoen-lobby in het 
Congres - hulp voor iets anders dan de 
Assoean-dam op den duur toch zou heb-

- ben gegeven, Het was echter wat kort
zichtig geen ogenblik te geloven in de 
mogelijkheid, dat Nasser het Suezkanaal 
zou naasten uit dépit, vooral omdat de 
Franse ambassadeur in Washington op 
deze mogelijkheid heeft gewezen. 

Wat wil het Westen nu ? In de Times 
kan men lezen, dat Engeland zich niet 
verzet tegen de nationalisatie van het 
kanaal als zodanig. De V.N. hebben het 
recht van landen op hun eigen hulpbron
nen (de korte afstand tussen Port Said 
en Suez is zo'n hulpbron) erkend. Boven
dien was het Internationale Hof in de 
Iraanse oliekwestie al niet bereid in te 
grijpen, hoewel de Anglo-Iranian door 
een clausule in de concessie sterker 
stond dan de Suezkanaalmaatschappij 
nu. Ook ziet Engeland wel in, dat de 
naasting niets te maken heeft met het 
al dan niet vrij zijn van de doorvaart. 
Dat volgt al uit de tekst van de conven
tie van Constantinopel. Daar komt nog 
bij, dat de concessie in 1968 toch zou zijn 
afelopen, zodat het kanaal dan in elk 
geval in Egyptische handen was geko
men. 

Nassers boek 
Engeland wil Nassers naasting echter 

ook niet onbeantwoord laten en het ba
seert zich nu op het zuiver politieke feit, 
dat de Egyptische pn,sident geen be
trouwbare figuur is. Hij wordt een dic
tator en een fascist genoemd, men tracht 
hem te scheiden van zijn volk door de 
verkla:ring, dat men niets tegen de Egyp
tenaren heeft, maar alleen tegen Nasser, 
men vergelijkt zijn boek "De Philosophie 
van de Revolutie" met Mefn Kampf. Wij 
hebbello er genoemd boek maar eens op 
nagelezen. 

" Nasser zegt ·daarin, dat er grandioze 
rollen in de geschiedenis zijn, die wach
ten op een acteur. Zo'n rol is er nu in de 
Arabische wereld en zij valt toe aan 
Egypte (lees Nasser). Wat die rol dan 
wel is ? Het samenbundelen van de 
krachten der Arabische landen, het pan
Arabisme dus, dat bijna even oud is als 
de pan-Europa beweging, nog minder 
succesvol, en veel minder populair bij het 
Westen. Nasser meent bovendien, dat 
zijn land niet afzijdig kan blijven bij de 
strijd van de Afrikaanse volken om hun 
onafhankelijkheid, hoewel hij in concreto 
niet meer voorstelt dan een Egyptisch 
instituut voor de studie van Afrikaanse 
problemen, dat met andere instituten van 
deze aard in de wereld kan· samenwer
ken. En tenslotte meent hij, dat er een 
enorme kracht kan uitgaan van de sa
menwerking van 400 miljoen Mohameda
nen in de wereld, ofschoon zij allen loyaal 
moeten blijven aan hun eigen staat. 

Voorlopig vermogen wij hierin nog 
geen imperialistische plannenmakerij te 
zien, ook al zou het voor het Westen on
aangenaam zijn als de Arabische samen
werking en een gevoel van Mohamme
daanse solidariteit door een man werden 
gebruikt, die geen sympathie voor het 
Westen heeft. Veeleer zien wij in deze 
dromen van Nasser een behoefte steun 
te zoeken in een wereld, waarin Egypte 
geïsoleerd is. Als officier heeft Nasser 
deelgenomen aan de Palestijnse oorlog. 
Tijdens een slag, waarbij zijn troepen 
omsingeld waren, heeft hij zich gereali
seerd, dat zijn land in dezelfde positie 
verkeerde als zijn troepen: het was om
singeld, door ieder in de steek gelaten, 
slecht uitgerust voor. de strijd om het be
staan. 

Niet tot het uiterste 
Aanvankelijk werd hij samenzweerder, 

maar hij schrok terug voor de uiterste 

-consequentie van het gewelcl. Daarom 
gaf· hij de voorkeur aan vreedziUI\e schep.. 
pende activiteit, aan het bouwen van een 
dam, het versterken van Egypte's post
tie. Hij ontdekte in zichzelf, zoals hij 
schrijft, een mengeling van geloof en 
achterdocht, kennis en onkunde, wreed
heid en medelijden, Een mengeling, die 
zijn eigen karakter, maar ook dat van 
Egypte op dit ogenblik kenmerkt. Van.:. 
daar het verbijsterende contact, dat bij 
als redenaar met de massa heeft. Van
daar ook zijn paranoïde reacties op alles 
wat het Westen doet, zijn wreed plezier 
om de verwarring in Londen en Parijs 
én zijn terugschrikken voor bet uiterste, 
zijn bereidheid in te binden, als men hem 
in staat stelt het gezicht te redden. 

Kortom: !fe V.S. hebben belang bij een 
goede verhouding met de Arabische we
reld, Engeland zal tevreden .zijn als de 
prijzen voor de doorvaart door het Suez
kaanal op een concurrerend peil blijven, 
de andere landen voelen niets voor het 
gebruik van geweld en Nasser, wil vooral 
iets hebben, dat hij aan zijn volk kan 
tonen. Het zou al met al verrassend zijn, 
als - met behu}tl van wat economische 
druk - een regeling zou kunnen wor
den bereikt. Het is altijd mogelijk, dat 

·een der partijen een fout maakt en een 
onherstelbare breuk in de diplomatieke 
onderhandelingen (die natuurlijk reeds 
gaande zijn) zou veroorzaken. Maar een 
compromis, dat Nasser in het genot van 
het kanaal laat, de vrije doorvaart ander
maal gegarandeert, · buitenlandse exploi
t'atfe van de waterweg mogelijk maakt, 
de doorvaart handhaaft, economische 
hulp aan Egypte biedt, lijkt toch bet 
waarschijnlijkst, ook al kan men er mo- _ 
rele bezwaren tegen tnbrenE"en. 

SueiiS een voorbe~ld '! 
Maar daarmee is de kous niet af. Er ~ 

immeN opnieuw een probleem opgewor
pen, dat- reeds lang om een oplossing 
schreeuwt. Het ia lanpamerhand wel 
duidelijk, dat steeds meer landen In het 
Naburige Oosten zich de olie-installaties 
op hun territoir zullen wHlen toeëigenen, 
evenzeer als het duidelijk is, dat zij 11e 

niet alleen zullen kunnen beheren. Moet 
nu steeds weer een crisis volgen, als die 

om Abadan of Sucz? Moet nu iedere keer 
met geweld worden gedreigd, waarbij 
vermoedelijk steeds weer zal blijken, dat 
het Westen het over het aanwenden van 
militaire macht niet eens kan wordeaT 
Zal het Naburige Oosten op die manier 
stukje voor beetje de Westelijke positie 
in de zenuwknoop van de wereld afbre
ken? 

Het lijkt wel nodig, dat een gemeen
schappelijke gedragslijn wordt opgesteld. 
Of het Westen besluit toch geweld te 
gaan gebruiken, met de consequentie, 
dat het Naburige Oosten één groot Cy-: 
prus wordt. Of men aanvaardt de natio-. 
náUseringen, maar tracht het voorbeeld. 
van _Abadan overal In te voeren. Dat wil 
dan zeggen, dat de olie eigendom is van 
het land, waar het ligt, maar economisch 
word geëxploiteerd door een internatio-..: 
naai consortium, dat een garantie biedt 
voor een normale aanvoer naar het Wes
ten. Uiteindelijk heeft ook het produce
rende land lJelang bij een dergelijke gang 
van zaken. Alleen is het moeilijk dit te 
doen inzien in een crisis, waarin steeds 
prestige-kwestjes een rol spelen. Daarom 
ia er in f!Ommige Engellle bladen, maar 
ook in andere, reeds gepleit voor een 
streven naar dergelijke regelingen, die 
rekening houden met de veranderde ver
houding (ook machtsverhouding) tussen 
de Arabische wereld en het Westen, maar 
ervoor zorg dragen, dat niet op onverant
woordelijke wijze een streep wordt ge
haald door de Westelijke levensbelangea 
in dit gebied. Het is te hopen, dat de re
geling van de Suezkanaalkwestie een 
voorbeeld wordt. 

Boetnagels 
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-Onze forum-avonden 
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gewerkt 
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WElKBLAD VAN Df VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EH DEMOCRATII 

·Het drama ener Kabinetsformatie 
* * M· «1 moet een broedeBde ·kip lliet * storen. Op deze grond hebben 

we ons aanvankelijk onthouden van beschou
wingen over of commentaren op de Kabinets
formatie en ons beperkt tot enkele feitelijke 
mededelingen. • 

Een officieel partijweekblad neemt nu een
maal een andere plaats in dan de dagbladpers 

· en nu ook de V.V.D. - anders dan in 1952 -
bij de formatiebesprekingen. is betrokken gep 
worden, ligt het voor de hand, dat men tijdens 
de oriënteringen en onderhandelingen in, het 

· partijorgaan vooralsnog een belangrijke mate 
van reserve in acht neemt. 

Als het nieuwe Kabinet er eenmaal is - en 
eens zal het toch moeten kofnen! - zal er ge
legenheid te over zijn voor commentaar en 
vooral bij de eerste algemene politieke be
schouwingen in de Tweede Kamer zal onze 
fractievoorzitter zeker in den brede ingaan op 
hetgeen zich in deze weken en maanden heeft 
afgespeeld. 

Ook een ·politieke broedtijd kan echter niet 
onbeperkt voortduren zonder dat men zijn ge
duld toch wel enigszins begint te verliezen. Een 
zekere reserve zullen we in acht blijven nemen 
en diepgaand commentaar kan men nog moei
lijk verwachten. 

Daar komt nog bij, dat hetgeen men in het 
begin van de week schrijft, aan het einde daar
van alweer in belangrijke mate kan zijn ver
ouderd; want al blijven resultaten nog steeds 
Uit, het beeld zelf wisselt toch ·steeds. Geheél 
Zwijgen kunnen we echter niet meer. 

* * * 

Sedert dr. Drees, die daartoe op 16 juni de 
opdracht kreeg, zijn eerste werkzaam

heden als formateur aanving, hebben we diver
se pogingen aanschouwd en . . . zien misluk
ken. 

De eerste, die van dr. Drees, duurdegeruime 
tijd (alleen het overleg over de de(ensie en het 
huurvraagstuk vergde reeds meer dan een 
maand), inaar op 24 juli, na dus 5% week aan 
het werk te zijn geweest, moest de heer Drees 
ontheffing van zijn opdracht verzoeken. 

Achteraf is wel gebleken, dat de moeilijkhe
den, waar dr. Drees voor geplaatst was, inder~ 
daad groot waren. Moeilijkheden, die vooral 
gelegen waren in de tegenstellingen tussen de 
rood-roomse voormalige bondgenoten: de door 
de verkiezingsoverwinning overmoedige Partij 
van de Arbeid en de door het niet wederom 

. bereiken van de "status van grootste fractie" 
teleurgestelde en verbitterde Katholieke Volks
partij. 

Vooral een blad als de "Volkskrant" heeft 
daarbij niets nagelaten om de wederzijdse ver
houdingen te vertroebelen. Voor zover dit de 
verhouding tussen K.V.P. en P.v.c' ·. betreft, 
kan ons dat koud latén, indien althans de on
derlinge naijver en veten niet worden uitge
vochten ten koste van het .landsbelang. 

Niet minder raillerend echter werd meerma
len geschreven over "de liberalen", die in de 
fantasie van dit K.V.P.- en K.A.B.-orgaan de 
ene keer stonden te "trappelen van ongeduld" 
om in een toekomstig Kabinet te worden opge
nomen en een andermaal weer werden voorge
steld als lieden, die zichzelf buitenspel plaats
ten; die wel tot het laatst wilden meèpraten, 
maar Uiteindelijk toch niet zouden meedoen. 

* * * 

Ook een over het algemeen politiek serieu
zer blad als het anti-revolutionaire 

"Trouw" veroorloofde zich nu en dan echter 
bepaalde fantasieën te onzen koste. 

: Wij doelen hier ia het bijlloBder op de tijdeu 
· de eerste fase van de formàtiewerkzaamheden 
van dr. Drees door dit blàd in de wereld gezon
den gel'llchtèn, dat men bij de Marine "onge
rust" en "ontevreden" zou zijn over denkbeel
den en plannen, die toen bij de V.V.D.-fractie 
zouden hebben geleefd over sterke bezuinigin-
gen op de vloot. · - . 

Dit bericht moet uit een zeer troebele bron 
zijn ontsproten, want het mist iedere redelijke 
grond. 

De officiële Handelingen van de Kamer en 
onze eigen parlementaire overzichten van de 
afgelopen jaren zijn daar om te bewijzen, dat 
juist· van V.V.D.-zijde altijd weer met kracht 
is opgekomen voor handhaving van onze histo~ 
rische maritieme taak. 

Het was onze geestverwant de heer Kort
hals, die in de Kamer fel protesteerde en de 
ernstigste waarschuwingen deed horen, toen 
van bepaalde Amerikaanse zijden aanvallen op 
het behoud van onze vlootplannen werden ge
daan. En ook een ander lid van de V.V.D.
fractie, de heer Ritmeester (die n.b. voorzitter 
is van "Onze Vloot"!), is bij voortduring in 
deze zelfde lijn werkzaam geweest. 

r ~ 

PROF. CUUD GEHEfl~L 
HERSTELD. 

Tot onze vreugde kunnen wij mededelen, 
dat onze partij- en fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, prof. mr. P. J. Oud, na zijn 
terugkomst uit het ziekenhuis, thans weer 
geheel hersteld is en zijn werkzaamheden 
zal kunnen hervatten. 

Inderdaad een vreugdevol feit in deze 
politiek overigens zorgvolle omstandighe
den voor ons land, dat na tien weken nog 
geen nieuw Kabinet heeft kunnen opleve
ren. 

Over die politieke omstandigheden heb
ben we hier, met de vooralsnog noodzake
lijke reserve, het een en ander te berde 
gebracht. 

Iets anders echter is, dat wij van mening 
zijn, dat óók in ons defensie-apparaat door 
efficiëncy en een doelmatiger gebruik van de 
beschikbare middelen een belangrijk bedrag 
zou zijn te bezuinigen, zonder onze defensieve 
kracht aan te tasten en ook zonder ons aan 
onze internationale verplichtingen te onttrek
ken. 

Dit slaat echter zeker n i e t uitsluitend op 
de Marine; wij zouden zeggen: integendeel! 

Dat we in deze opvatting bovendien niet al
leen staan of stonden, bewezen o.a. de artike
len over dit onderwerp van het K.V.P.-Kamer
lid, de kolonel b.d. E. Visch, in de "Volks
krant". 

* * * 

Na Drees kwam Romme, die voort kon 
bouwen op het door zijn voorganger 

ontworpen program. Prof. Romme kwam ech
ter met een veel uitgebreider, tot in finesses 
afdalend ontwerp. 

De socialistische fractie bleek volstrekt af
wijzend en achtte het zelfs niet voor amende
ring vatbaar. 

De protestants-christelijke fracties hadden 
zich blijkbaar w e 1 bij het program van de 
K.V.P.-leider neergelegd. . 
. De V.V.D.-fractie, namens welke op dat 
ogenblik drs. K.orthals optrad, had irl een uit-

'fOelip ·brief een groot aaatal opmerkingea 
gemaakt. Pref. Romme sprak uJt later in eea 
persconferentie van "een aantal punten van 
V. V.D.-zijde, die diep in het ontwerp ingrepen". 
In ieder geval waren, zo deelde hij mede, de 
verlangens van liberale zijde "van diepgaander 
aard dan die van de protestants-christelijken". 

Tot- een nadere bespreking van de liberale 
wensen kwam het echter niet, want prof. Rom· 
me gaf - dat was op 1 augustus - zijn op
dracht eveneens terug. 

Toen kwam, tot aller verrassing, prof. Lief· 
tinck uit de lucht vallen, die na enige vooraf· 
gaande oriënterende besprekingen een - later 
enigszins in extra-parlementaire richting ge
wijzigde- informatieve opdracht kreeg. 

Ook prof. Lieftinck, over wiens program
gedachten vooralsnog weinig bekend is gewor
den, slaagde, ondanks een zekere voortvarend
heid, niet. Nu was het vooral weer het verzet 
van prof. Romme, daarin gesteund door de 
twee andere rechtse groeperingen, waarop het 
werk van de informateur afstuitte. 

* * * 

Het was in deze dagen, dat de geruchten 
over een "rechts Kabinet" opdoken. 

Hier en daar, in de confessionele pers, schreef 
men reeds over de "christen-democratische . 
fracties." · 

Waarom, zo mag men zich afvragen (en 
naar het antwoord daarop zal later wel met 
aandrang worden geïnformeerd), heeft prof. 
Romme de hem geboden kans niet gegrepen? 
Na het mislukken van de informatieve werk
zaamheden van prof. Lieftinck heeft de Konin
gin hem namelijk zowel de mogelijkheid tot 
vorming van een parlementair als van een 
extra-parlementair Kabinet willen bieden. 

Prof. Romme heeft voor beide opdrachten, 
die de mogelijkheid tot vorming van een chris
telijk coalitie-Kabinet hetzij van parlementaire, 
hetzij van extra-parlementaire structuur, had-
den geopend, bedankt. . 

Waarom? Is misschien toch gebleken, dat 
zulk een Kabinet geen voldoende steun zou 
kunnen vinden in de Kamer? Men fluistert in 
politieke kringen hardop. van verdeeldheid 
hierover in de christelijk~historische fractie en 
men wist zelfs de namen te noemen van hen, 
die zulk een herboren coalitie afwezen. Het 
zouden jkvr. Wttewaall van Stoetwegen en de 
heren Krol, Kikkert en ir. Staf zijn: 

Zouden, zo mogen we bovendien vragen, ook 
de anti-revolutionairen daar wellicht niet on• 
verdeeld voor hebben gevoeld? 

In ieder geval is het merkwaardig; dat de 
kans niet is gewaagd, want deze drie rechtse 
partijen hebben samen een (zij het kleine), 
meerderheid. 

* * * 

Er is echter meer, waarop thans reeds de 
aandacht mag worden gevestigd en 

waarop te zijner tijd, bij de Kamerdebatten, 
zeker nog wel zal worden teruggekomen. 

Waarom is nooit een vier-partijen-Kabinet 
beproefd? 

Het is langzamerhand wel een "publiek ge
heim", dat de heren Oud en Korthals zich op 
het stándpunt hebben gesteld, dat eerst de mo• 
gelijkheid van een vier-partijen-Kabinet, zon
der een der grote partijen, moest worden on
derzocht. 

De overweging daartoe was een strikt logi
sche. Bij de verkiezingen was het, zo had men 
gepropageerd, gegaan om: Drees óf Romme. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 

• 
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De rechten. van de mens en de V.N. dat door de R.•.d.M. bestreken wordt 
(met inbegrip van klachten inzake schen
ding van deze rechten, zowel van groe .. 
pen als van enkelingen) van grote bete
kenis is. Voortdurende waakzaamheid der 
internationale gemeenschap is thans de 
prijs, die voor de vrijheid betaald moet 
worden" (pp. 170, 1'11). Strijd tegen schendingen (1945- 1955) 

Wij zouden hieraan willen toevoegen, 
dat behalve voortdurende waakzaamheid 
evenzeer nodig is: de bereidheid tot he11 
prijsgeven van de traditionele opvattin
gen inzake "domestic jurisdjc:tion". Wat 
deze bereidheid betreft, slaan de V.S. en. 
de Sovjet-UDie een pover figuur, terwijl 
West-Europa reeds in 1950 bereid bleek, 
de traditionele opvattingen inzake bin
nenlandse rechtsbevoegdheid te herzien 
in verband met de groei van het inter-o 

In de beide laatste hoofdstukken van 
zijn studie: ,."l'be United. Natioos aDd Hu
man Rights" •) geeft .James 'Frederick 

· Green een opsnnnning . "YaD de pogiDgell 
der V.N. tot bescherming van de R.v. 
d.M. en van de strijd der V.N. tegen 
schendingen van deze ·rechten. Enkele 
voorbeelden volgen hieronder: 

1. Sedert' 1948 wordt een .lauiloek lle
tfttfeule • &.v.d.ll. uitgegeven, dat 
tp:ondwettelijke en wettelijke voorzienin
gen en gerechtelijke beslissingen in di
verse landen vermeldt, die de R.v.d.M. 
beschermen. Zo werd van de editie 19äl 
ten getale van 1. 'l'J5 1!:ngelse en '175 Fran
se exemplaren geltoelat door regeringen. 
bibliotheken en particulieren - een nog
ai bescheiden aantal overigens. 

2. De Algemene Ver-gadering aanvaard
de op 9 december 1948 (55 stemmen IJl'O. 
0 contra. 0 onthoudingen) een Verdrar 
wake Verhindering en Bestrafrmg VaD 
GeDeéide Z). Het Verdrag stelt vast, dat 
aenocide een internationaal-rechtelijke 
misdaad is en omschrijft tenocide aJs 
volgt: 

(a) het doden van leden van een groep 
(hetzij een nati<>nale, ethrische, door het 
ras bepaalde of religieuze groep); 

{b) het toebrengen. van liebameUik of 
geestelijk letsel aan leden van een groep; 

(e) Mt nemen van maatregelen ter 
'IIPOOI'Iroming "YaD voortplanting ener 
groep; 

(d) het zodanig economisch wurgen 
Yan een groep, dat zij lichamelijk.gebeel 
of gedeeltelijk ten onder gaat; 

)· e) het onder dwang -overplaatsen van 
, kinderen van . de ene naar de andere 
,groep. 

Hoe uitstekend dit Verdrag ook moge 
&ijn, met recht vraagt schr. zich af: ,.Be
~twoordt een dergeJ.iik Verdrag zijn be
•oeling, wanneer de grote mogendheden 
bet niet allen geratifieeerd hebben?" 
(p. 102). 

3. De Econ. en Sociale Raad stelde in 
'februari 194.6 een swttcCftllBlissie IRzake 
à -..... der wroaw in. Deze subcom
~. werd sameng~d viesluitend uit 
4~ .Mede op aandrang van .deze sub
'commissie wel'd besloten, dat de Secre
faris-Generaal der V.N. een jaarlijks rap
port aan de Algemene Vergadering zou 
voorleggen, zolang "toldat alle vrouwen 
over de gehele wereld dezelfde politieke 
rechten zouden verkregen hebben als de 
mannen~. Uit het in 1954 uitgebraehte 
rapport citeren wij: sedert de onderte
kening van het Handvest der V.N. in 
juni 1945 hebben niet minder dan 24 
landen aan de vrouw volledig dan wel 
beperkt kiesrecht verleend. In 1., landen 
zijn de vrolJwen nog vlm alle stemrecht 
ftl"Stoken 3). 

De voonlitgang op dit terrein is hoofd-. 
zakelijk te danken aan de. aetiviteit van 
deze uit dames bestaande subcommissie. 
De l!lcon. en Sociale Raad aanvaardde in 
1953 een aanbeveling der subcommissie. 
dat de regeringen ,,alle mogelijke maat
regelen dienen te nemen ter bevordering 
. van de rechtsgelijkheid van man en 
'ftOUW in familiezaken en ter verzeke-

(Vervolg van pag. 1) 

(Slot) 
ring van het recht der vrouw tot arbeid 
buitleushuis en tot bet verwerven van, 
beheren van en beschikken · over eigen
dcD. Op gelijke 'Voet als baar eehtgenoot. 
Gelukkig beeft de Nederlandse Rege
ring deze aanbeveling ter harte genomen 
blijkens de onlangs door onze volksver
tegenwoordiging aanvaarde :wetswijzigin
gen op dit terrein. 

Op 20 clecember 1952 aanvaankl~ de 
Algemene Vergadering (46 stemmen pro. 
'0 e{)ntra en 11 onthoudingen) een Ver
drag inzake Politieke Rechten van de 
Vrouw, waarin gesteld wordt, dat vrou
wen recht hebben op· aCtief en passief 
kiesrecht en toegelaten dienen te wor
den tot alle openbare ambten zonder 
discriminatie. Evenals het geval was bij 
bet Verdrag inzake.Genocide, onthielden 
Engeland en de V.S. zieb. van onderteke
ning. Minister Dulles verklaarde voor 
de Buitenlandse Senaatscommissie in 
april 1953 (n.a.v. het Bricker Amend• 
ment) betreffende het Verdrag inzake 
Genocide: .,Ik wil thans niet op ratifica
tie aandringen" en betreffende het Ver
drag inzake Politieke Rechten van de 
Vrouw: "Wij zien geen duidelijk of nood
zakelijk verband tussen het belang en. 
welzijn Yail de v.s. en het recht van 
vrouwen op publieke functies· in andere 
landen". 

Deze teleurstellende Uitspraken bingen 
samen met ,,recent verzet tegen verdra
gen inzake aangelegenheden, die altijd 
tot de rechtsbevoegdheid van de Ameri
kaanse overheden hebben behoord" (p. 
110). Mien ziet, dat het isolationisme, het
welk de V.S. ondanks Wilson buiten de· 
Volkerenbond· hield, nog niet dood is. 
Het stelt. bepaald teleur, dat minister Dut
les in 1953 aan ·dit isolationisme meer 
dan halverwege tegemoetkwam. 

-- * -·-
In bet vierde en laatste hoofdstuk be

spreekt schr. een aantal pogingen van de 
V.N. tot het tegengaan van schendingen 
van de B.v.d.M. rr · 

1. ,,8edert het Handvest van kracht is 
geworden, hebben de V.N. tienduizenden. 
klachten ontvangen zowel van particu
lieren als van verenigingen in alle delen 
van de wereld bea-eflende seheodinpa 
vaa de JLv.d.M." (p. 120). Overigensstel
de de commissie betreffende de R.v.d.M. 
in 194'7 vast, dat zij niet bevoegd was tot 
het doen van stappen in verband met in
gebrachte klachten. Om een indruk te 
geven van de aard der ingekomen klach
ten, vermelden wij, dat de Secretaris
Generaal der V.N. van 13 maart-31 de
cember 1953 niet minder dan '1.850 klach
ten tnzake schending van godsdienstvrij
heid, 1.343 inzake schending van politie
ke rechten en 331 inzake schendingen op 
diverse andere terreinen ontving 4 ). 

2. Wat het bestrijden van slavernij ~ 
treft, de V.N. zetten sedert 1949 het werk 
van de Volkerenbond op dit gebied 
voort. Een ontwerp-verdrag komt dit 
jaar in behanäeling bij de Econ. en So
ciale Raad. Er worden gegevens betref
fende sla'9el"llij en analoge toestanden 
verzameld, doch de moeilijkheid is, da• 
de meeste suspeete gebieden geen gege
vens verstrekken. 

3. Wat gedwongen of .,correctie'Ve" ar.. 
llehl betreft, de Econ. en Sociale Raad 
stelde in 1951 vast, dat "dergelijke syst~ 
meu. bestalm bij wijze van politieke 
dwang- of bestraffingsmiddel wegens het 
bezitten of uiten van onwelgevallige po
litieke overtuigingen". Een Commissie 
van drie 5) enquêteerde alle regeringen 
ter wereld. Er kwamen 48 antwoorden 
binnen, doch 33 regeringen (w.o. het 
Sovjetblok) ZOilden geen antwoord in. 
De Commissie van drie stelde op grond 
van de binnengekomen gegevens een in
drukwekkend rappor-t van 621 bladzij
den op, dat met name de Russische straf
wetgeving scherp veroordeelde. 

De discussies over dit onderwerp in de 
llecm. en Sociale Raad en in de Algeme
ne Vergadering 11954) ,,hadden veel weg 
van operaties aan het front van .,de kw
de oorlog". In verband hiermee vonden 
deze di!~Cllssies weinig weerklank bij de 
Voor-~iatische en Aziatische afgevaar
digden, en tot op zekere hoogte evenmin. 
bij de Zuid-Amerikaanse afgevaardig
den" (p. 135) .. 

4. Uit de lange lijst van seb_endingen 
van de R.v.d.M. vermelden wij tenslotte 
nog bet vasthouden van Duitse, Japan
se en Italiaanse krijgsgevangenen door 
het Sovjetblok. De Algemene Vergade
ring stelde in 1950 een Commissie ad hoe 
inzake krijgsgevangenen in. De Commis
sie enquêteerde 80 regeringen; 14 rege
ringen antwoordden, dat zij alle krijgs
gevangenen naar huis hadden gestuurd; 
Rusland, communistisch China, Albanië, 
Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en 
Tsjecho-Slavakije stuurden geen ant
woord. Na het aanvaarden van resolu
ties in 1950 en 1953 door de Algemene 
Vergadering, die er bij de in overtreding 
zijnde mogendheden op aandrongen, 
,,onbeperkte gelegenheid tot repatriëring 
te geven", kon de Commissie ad hoc mel
den (dit was eind 1954), dat nog sleehts 
Frankrijk, Rusland en China krijgsge
vangenea vasthielden en dat duizenden 
krijgsgevangenen in de beide laatste lan
den waren overleden' e). 

"De Duitse, Italiaanse en Japanse 
woordvoerders ter Algemene Vergade
ring (in april 1954) uitten hun grote er
kentelijkheid jegens de Verenigde Na

. ties voor tot dusver bereikte resultaten, 
h<>e beperkt die ook waren" (p. 158). 

-*--
In een korte slotbeschouwing komt· de 

Heer Green tot de volgende conclusies: 
"Overziet men het pionierswerk der 

Verenigde Naties ter bevordering van. 
eerbied voor de R.v.d.M. en ter bestrij
ding van schendingen van deze rechten, 
dan kan vastgesteld worden, dat dit werk 
vruchten heeft afgeworpen. Er zal voor 
gezorgd moeten worden, dat de verschil
lende organen der Verenigde Naties 
enerzijds een ingrijpen achterwege laten 
in aangelegenheden, die opgevat worden 
als vallende onder de binnenlandse 
rechtsbevoegdheid van de aangesloten re
geringen, anderzijds niet tekort schieten 
bi] een daadwerkelijke bevordering van 
het in achtnemen van de R.v.d.M. Het 
overzicht van de afgelopen tien jaren 
toont aan, dat de bevoegdheid der Al
gemene Vergadering tot het bespreken 
van alle aspecten op het gehele gebied, 

nationale recht. 'W 
Op grond van dé overzichtelijke studie 

van .Tames Frederick Green kan 'Vastge
steld worden, dat dank zij bet werk der 
Verenigde Naties de Rechten van de 
Mlens meer en meer èen juridische grond- · 
slag krijgen. Het wereld-geweten groeit. 
zij het langzaam. Aan ons vaderland en 
in het bijzonder aan onze partij de taak. 
de Reehten van de Mens zowel nationaal 
als internationaal te effectueren en te 
beschermen. 

P. D. VAN ROYEN. ... 
t) Wat de beide eerste hoofdstukken 

betreft, zie ons artikel in V. en D. van 
18 augustus 1956. 

') Niettemin is dit Verdrag door eén 
aantal landen nog niet geratificeerd, o.a. 
de V.S. en het Britse Rijk. Het Verdrag 
werd van kracht op 12 januari 1951, toen 
het benodigde aantal ratificaties was ge
deponeerd. 

') Het zijn: Afghanistan, Cambodja, 
Columbia, Egypte, Ethiopië, Hondlll"ll&. 
Iran, lraq, Jordanië, Laos, Libye, Lich
tenstein, Nicaragua, Paraguay, Zwitser
land, en ook Jemen en Saoedi-Arabië, 
waar echter de mannen evenmin kies
recht bezitten. 

•) De Secretaris-Generaal zond deze 
klachten (desgewenst zonder vermelding 
van de namen der inzenders) door aan de 
Commissie betreffende de R.v.d.M. en 
aan de betrokken regeringen. De ont
vangen antwoorden van deze regeringen 
zond de Secr.-Gen. vervolgens door aan 
de Cie betreffende de R.v.d.M. 

5) Sir Ramaswami Mudaliar (India), 
Paul Berg <Noorwegen) en 1!:. G. Sayan 
(Peru). ' 

•> In september 1954 berichtte Frank
rijk, dat nog 145 Duitse oorlogsmisdadi
gers in Frankrijk hun straffen uitzaten. 
De Duitse Bondsrepublielç meldde, dat 
1.386 krijgsgevangenen uit Hongarije, Po-

. len en Tsjeeho-Slovakije van 1 jan.-
30 sept. 1954 waren teruggekeerd. In 1953 
liet communistisch China 23.000 Japan
se krijgsgevangenen repatriëren en se
dertdien begon ook Rusland Duitse en 
Japanse krijgsgevangenen naar huis te 
sturen. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Officli!el ~roedgekeurd 

Talrijke attesten. 

vee~ ...... waard 
clan de lcoatprljsl 

SIMPLUS N.V • 
DORDRECHT 

De P.v.d.A. en de K.V.P. waren steeds meer 
als rivalen tegenover elkaar komen te staan, 
Waarbij de ene, als "doorbraakpartij", zelfs de 

. bestaansgrond van de ander betwistte en haar 
de grond onder de voeten trachtte weg te gra
ven. 

De enige reële mogelijkheid lijkt thans nog 
slechts een werkelijk extra-parlementair Kabi~ 
net van gemengde samenstelling, dat 's lands 
zaken op behoorlijke wijze zal kunnen beharti
gen. In die tussentijd zal kunnèn worden afge
wacht of zich in het parlement door de loop 
van zaken en bij het duidelijker worden der 
verhoudingen wellicht nieuwe vormen van sa
menwerking, nieuwe groeperingen, gaan vor
men, die te zamen dan weer een "working ma
jority" op parlementaire basis zouden kunnen 
opleveren. 

net, dat hij aandiende als een ,,lntennezzo
Kabinet", dat zijn plaats zou inruimen, zodra 
weer een duidelijk aanwijsbare, homogene Ka
mermeerderheid zou zijn te vinden. 

Deze gedachte van het liberale hoofdstede
lijke orgaan vond toen vooralsnog weinig weer
klank. Zij moge t o e n velen nog prematuur 
hebben geleken, de feiten hebben de juistheid 
van de aangeprezen oplossing echter beyestigd. Was het wel in het belang van de zuiver

heid der politieke verhoudmgen, deze twee gro
te partijen toch weer in één Kabinet samen te 
brengen! 

De m o ge 1 ij k he i d van de vorming van 
een Kabinet van K.V.P., AR., C.H. en V.V.D. 
en vervolgens die van de vorming van een Ka~ 
binet van P.v.d.A., A.R., C.H. en V.V.D., had 
althans serieus moeten worden onderzocht. In 
stede daarvan is men blijven pogen. de beide 
grote rivalen te verzoenen, met als natuurlijk 
gevoJg: nog groter verwarring en nog grotere 
tegenstellingen. 

* * * 
F\ndertussen zitten we, na nJim tien weken, 

-. V thans volledig in het slop. Toch gaat 
men maar onverdroten door te pogen, het "on
YeniOeDlijke te verzoenen". 

Reeds toen de eerste ernstige moeilijklieden 
zich voordeden bij de slepende fannatiewerk
zaamheden 1 van dr. Drees, heeft het "Alge
meen Handelsblad" gewezen op het precedent 
van 1926. 

Ook toen vond een· oude samenwerking (de 
christelijke coalitie) haar einde, zonder dat 
een nieuwe vaste parlementaire ·meerderheid 
zich aandiende. 

Na een eindeloos schijnende Kabinetscrisis 
van bijna vier maanden en nadat talri;j'ke figu
ren van onderscheidene richtingen aan de for
matie hadden gedoktenl, kwam, nog bij ver
rassing, jhr. De Geer tenalotte met een ~i-

Welke richting de .nieuwe informateur, prof. 
De Gaay'Fortman, thans zal opgaan, weten wij 
op het ogenblik, dat we dit schrijven, nog niet. 
We vrezen, dat, wanneer hij niet inderdaad 
resoluut de richting van ~926 inslaat, ook deze 
poging opnieuw zal mislukken. 

Degenen, die voor deze gang van zaken van 
de laatste tien weken verantwoordelijk zijn, be
nijden wij niet. Zij zullen - terecht - door de 
publieke afkeuring worden getroffen. 

Men kan niet de vonning van een parlemen~ 
tair Kabinet stelselmatig onmogelijk maken en 
tegelijk een extra-parlementair Kabinet blijven 
afwijzen. 

Ook bij het politieke spel gelden zekere re
gels, die niet bij voortduring ongestraft kun
nen worden overtreden! 



* CUli& WEEK tot WEEK * 
Beter laat dan nooit 

Naar verluidt, heeft de ministerraad on
langs besloten maatregelen te nemen 

om het aantal ambtenaren. zo veel mogelijk te 
verminderen. 

Deze maatregelen komen hierop neer, dat in 
een vacature alleen een nieuwe ambtenaar be
noemd mag worden, wanneer duidelijk kan 
worden aangetoond, dat aanvulling beslist on
vennijde~"k is. 

Ziedaar een oude geschiedenis, die helaas als 
maar nieuw blijft. 

Reeds jaren achtereen heeft de V.V.D. er op 
aangedrongen het ambtenarenapparaat niet 
onnodig uit te breiden en meer efficiëncy in de 
staatshuishouding te betrachten. En hét bJV1rt, 
dat zij weer eens gelijk krijgt. Alleen loopt de 
regering ook in deze achter de feiten aan. 

De aangekondigde maatregelen zijn' overi
gens ook nog niet zo overtuigend, dat men er 
erg enthousiast over kan zijn. 

In elk geval is er een begin, waarmee wij het 
voorlopig dan maar moeten doen. 

Nieuwe manJWn," _oude 
mPthoden 

De Russische leider Kroesjef heeft tijdens 
een receptie die in Moskou aan de dele

gatie van Oostduitse communistische leiders 
werd aangeboden betoogd, dat het westen pro
beert verdeeldheid te zaaien in de landen van 
het communistische kamp. 

Het westen wil de landen, waar het socialis
me heerst, uiteenrukken en proberen ze ertoe 
te brengen individueel op te treden, om de im
perialisten in staat te stellen hen gemakkelijk 
een voor een aan te pakken. 

"Wij moeten de broederlijke solidariteit der 
communistische en arbeiderspartijen, geba
seerd op het Marxisme-Leninisme, vergroten", 
zei hij. "Wij moeten in contact zien .te komen 
met de ·socialistische partijen en andere arbei-
derspartijen, die niet gebaseerd zijn op het 
Ma:r.-Jsme-Leninisme. Wij kunnen onze actie 
afstemmen op die van genoemde partijen". 

Op het 20ste partijcor.gres in Moskou in 
februari werd als nieuwe richtlijn gegeven: 
met de socialistische partijen in niet-commu
nistische landen volksfronten te vormen. 

Ziedaar een van de jongste uitlatQ:lgen van 
Russische zijde, waaruit duidelijk blijkt, dat de 
communistische doelstellingen gelijk zijn geble
ven aan die onder het regiem van Stalin. De 
volksfront-gedachte is daarbij wel een heel oud 
stokpaardje, dat reeds veel eerde4· werd bere
den. 

Bovenstaande verklaringen van Kroesjef ge
ven zeker geen hoop, dat de ontluistering van 
Stalin ook maar iets verandert aan de metho
des, die onder de vroeger zo verheerlijkte lei
der als wet golden. 

De Russische "vriendeliJKheid" van de laat
ste tijd zien wij veeleer als een poging om de 
vrije wereld gerust te stellen en beslist niet 
meer dan dat. 

Immers, indie:q het Rusland werkelijk ernst 
is om werkelijk tot een ontspanning met het 
westen te komen, dan zou het dit door daden 
moeten laten blijken. Tot dusverre is het 
slechts bij woorden gebleven. 

Indien het Rusland werkelijk ernst is om te 
tonen, dat zijn tactiek is veranderd, dan biedt 
o.m. het vraagstuk van de hereniging van 
Duitsland de Russen een pracht J.tans. Maar tot 
dusverre ziet de wereld ook met betrekking tot 
de oplossing van dit probleem geen enkele toe
nadering. 

Daarom zal wa~kzaamheid geboden blijven. 

Reizen een/nationale ramp? 

Naar Het Vrije Volk weet te melden, komt . 
in het jaarverslag van een spaarbank 

de volgende opmerking voor: "De reislust be
gint bijna het karakter van een nationale ramp 
te krijgen". 

Helaas vermeldt het socialistische dagblad 
niet !>m welke spaarbank het hier gaat. 

Wellevert het de navolgende commentaar: 
"Wij geven toe, dat sparen ook nuttig is en 
willen graag het nuttige met het ·aangename 

verenigen. Wat nu te doen ? Wij menen een OP
lossing te hebben gevonden: Wij sparen voor 
een reis. En zo hopen wij, dat de nationale 
ramp nog net kan worden voorkomen". 

Welnu, wij kunnen QD8 met dese eomi'IMIII-
taar selter verenigen. . 

De uitlating in het jaarverslag van de spaar
bank vinden wU even merkwaardig als gevaar
lijk. I.mmers, waar moet het heen als de mens 
niet meer vrij zou zijn in de aanwending van 
zijn bestedingen ? 

Buitendien, kan de directie van deze spaar
bank dan niet de grote waarde zien van het 
feit, dat steeds grotere groepen van ons volk 
zich de weelde kunnen veroorloven eens wer
kelijk van hun vakantie te genieten? Of moet 

' dit privilege alleen. ma.ar beperkt blijveil tot 
slechts enkelen, gelijk dat vroeger jarea het 
geval was? 

Een wel heel zonderlinge redenering. 
Wat het reizen verder met het sparen uit

staande heeft, is ons overigens ook niet geheel 
duideliJ"k. 

Zou de directie nooit hebben gehoord van de 
elementaire beginselen der economie, waarin 
zo indrukwekkend wordt gesproken over. "de· 
rangorde der behoeftebevrediging" ? 

M.a.w. wat zegt het nog als iemand het rei
zen als nummer één op het lijstje zijner be
hoeftebevrediging stelt en verder een spaar
zaam leven lijdt, dus afziet van consumptie en 
dus spaart? 

Nogmaals, een vreemd betoog, dat in wezen 
een ongemotiveerde kritiek uitoefent op de 
vrijheid van de mens om naar eigen inzicht zijn 
zelf verdiende geld uit te geven op de wijze, 
gelijk hem goeddunkt. 

Gratis muZiek voor 
,,Dreesklanten" 

Dat politiek en muziek nauw met elkaar 
verweven kunnen zijn, blijkt wel uit een 

opschrift, dat op een der Amsterdamse straat-
orgels staat te lezen. · 

Er is in de hoofdstad n~ een draaiorgel, dat 
een bord draagt met de mededeling: "Drees
klanten behoeven niet te offeren". 

Voorwaar, een prachtig gebaar. Een prach
tig voorbeeld ook van de wijze waarop het 
"particulier initiatief" de sociale voorzieningen 
weet aan te vullen ! 

Gelukkig - vooral in de vakantietijd - dat 
de politiek toch niet altijd even somber is. 

Inflatiespook op het wereld
toneel 

De Volkskrant ontdekte in het Ameri
kaanse weekblad Newsweek een inte

ressant staatje, waarin is berekend hoe groot 
het percentage is, dat een aantal der belang
rijkste valuta's tussen 1946 en 1955 aan koop
kracht heeft ingeboet: 

Portugal ........... . 
Egypte ........... . 
:!:'1dia .............. . 
Pakistan 
Ceyl?.!l .... ,' ...... . 
Belg1e .............. . 
Zwitserland ..... . 
Duitsland ........ . 
Ierland ........... . 
'Italië .............. . 
Denemarken ..... . 
V er. Staten ..... . 
Canada ........... . 
Nederland ........ . 
Noorwegen 
Zuid-Afrika ..... . 
Spanje ...........• 
Zweden ........... . 

0 Turkije . •. . . . . . . . . . 32 
2 Nieuw-Zeeland . .. M 

10 Engeland . . . . . . . . . 35 
10 Urnguay 4:6 
11 Mexico . . . . . . . . . . . . 48 
19 Australië . . . . . . . . . 50 
19 Finland . . . . . . . . . . . . 52 
22 Oostenrijk . . . . . . . . . 50 
24 Peru ............... 59 
24 Brazilië . . . . . . . . . . . . 60 
27 Griekenland . .. . . . 61 
27 F.rankrijk . . . . . . . . . 66 
28 Japan ............... 67 
29 Israël . . . . . . . . . . . . . .• 68 
29 Indonesië ......... 69 
31 Chili ............ ... 91 
31 Bolivia •. . . . . . . . . . . 95 
31 Korea............... 99 

De percentages zijn berekend aan de hand 
van de indexcijfers van de kosten van levens
onderhoud, ·zoals die door ieder der landen zelf 
wordt berekend. 

Die berekening is niet in alle landen dezelf
de, zodat een absolute vergelijking niet zonder 
meer mag wordell gemaakt. 

Het verkregen overzicht geeft niettemin in 
voldoende mate aan, dat er maar zeer weinig 

l ... _ ........ 
landen hebben kunnen ontsnappen aaa een 
~ ftll de munt. Ooit Neeier
land Diet. 

En nog is de strijd tegen het inflatiespook 
niet gestaakt. Het bedreigt vele landen in on
verminderde mate. Een triest beeld van de we
reldeeonomie, waardoor ill bet \9DDder de 
kleine spaarders in ernstige mate worden ce
troffen. 

Otu Koninklijk gezin (l) 

Met ongeveinsde dankbaarheid heeft heel 
ons volk kennisgenomen ftll de sobere 

mededeling, dat H.K. de KODingia en Z.K.H.' 
de Prins der Nederlanden het bekende dJie. 
manschap hun oprechte dank hebben betuigd 
voor het advies, door het driemanschap uitge
bracht, dat zeer waardevol is geweest bij het 
oplossen van de gerezen moeilijkbeden in en 

· I'OildoDl het Kminklijk plliD. 
Dat Nederland en Oranje Ma zijD, i8 ia de 

thans achter ons liggende maanden opllÏellW 
wel zeer duideltJ"k aan het licht getreden. Eéa, 
immers ook in de zorgen, waarin helaas Oll8 . 
Koninklijk gezin verstrikt waa geraakt. De 
wetenschap, dat ons volk sleehts ~ weu 
koestert: zijn Koningin gespaard te zien voor 
ftl'dere bekommernissen, welke mogelijk uit 
de toen beangstigende situatie zouden voort
spruiten, zal er naast de bemoeiingen van het 
Driemanschap toe bijgedragen hebben dat 
thans de voorwaarden zijn geschapen, waar
onder Koningin en Prins de toekomst met ver
trouwen tegemoet kunnen zien. 

Ons Koninklijk gezin (Il) 

I n elk leed ligt stof tot lering, ook dus in 
dat, hetwelk als donkere dreiging enige 

jaren lang hing boven ons Koninklijk gezin. 
Beperken wij ons tot de lering, welke niet 

het Koninklijk Huis, doch de raadslieden der 
Kroon uit de loop der gebeurtenissen hebben 
te trekken, dan zien wij deze- allereerst hierin: 
onheil woekert in stilte voort en het dient 
daarom manmoedig tegemoet getreden te wor
den. 

Ook· wie als wij de stelregel huldigt, dat ook 
de Regering (het Kabinet) de particuliere aan
gelegenheden van het Koninklijk Huis als 
strikte privé-aangelegenheden heeft te eerbie
digen, dient te beseffen, dat er ook in dit op
zicht grenzen bestaan. Die grenzen liggen daar, 
waar in de particuliere sfeer van het Konink
lijk Huis zich ontwikkelingen voordoen, die tot 
rampspoed zouden kunnen leiden voor Ko
ningshuis en volk beide. 

Onze stellige indruk is, helaas, dat de aange
wezen raadslieden der Kroon, zij het in begriJ
pelijke schroom, te kort geschoten zijn. Het 
moet toch wel beschamend genoemd worden, 
dat zij in de loop van enkele jaren er niet in 
geslaagd zijn voor het Koninklijk Huis de uit
weg uit zijn moeilijkheden te vinden, die het 
Driemanschap - weliswaar door Koningin en 
Prins zeiven te hulp geroepen - in enkele we
ken wist aan te wijzen. 

De tweede les is deze: terwijl het de Rege
ring bekend was, dat men in het buitenland 
leurde met sensationele schandaalartikelen, 
heeft zij voorzover zulks in haar vermogen lag, 
elke zinspeling in Nederlandse persorganen op 
moeilijkheden in het Koninklijk gezin voorko
men. 

Toen eindelijk de sensatie zich een weg baan
de in buitenlandse bladen - journalistische 
prestatie waarvoor wij geen goed woord over 
hebben! - veroorzaakte dit een schok onder 
ons volk, die vermeden had kunnen worden bij 
tijdige voorlichting in onze pers, die toch waar
lijk wel de daarbij vereiste kiesheid weet te be
trachten en bovendien de feiten in hUD ware 
proporties zou hebben weergegeven. 

Ten derde: men heeft de verwarring onder 
ons volk vergroot, door het na de publicaties 
in de buitenlandse pers voor te stellen, al :mis
ten deze nu ook àlle grond. Eerst uit het vèr
zoek door Koningin en Prins tot het Drieman· 
schap gericht, werd het duidelijk, dat er tocll 
wel iets aan de hand was. Iets zo ernstigs, da1 
Koningin en Prins tot deze wel zeer ongeworu 
stap bewoog, die nu, gelukkig, tot een hoop 
vol einde leidde. 

Ook die stap hadden o.i. de officiële raad~ 
lieden der Kroon onze geliefde Koningin moe 
ten besparen door hunnerzijds tijdig te doel 

' wat in het waarachtig belang van volk en vors 
tenhnis noodzakelijk was. de R 

• 
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Het "linnen hotel" verovert West-Europa 
I. 

Toen ik een dertig jaren geleden met kamperen begon, was dit trekken langs 

de wegen geen onverdeeld genoegen voor wie er alleen of met z'n beiden op 

uittrok. Kampeerterreinen waren er nauwelijks. Men was aangew~en op het 

vrije veld ~f op de welwillendheid van de boeren. Er werd wel gekampeerd, 

maar meestal alleen door de georganiseerde jeugd (padvinders, natuurliefhebbers, 

enz.). Zij hadden doorgaans vaste, eigen kampen en kampeer-den in groepen, die 

over een behoorlijke uitrusting beschikten. De individuele kampeerder kookte z'n 

potje op. een houtvuurtje en bakte s~ms zi!n brood aan de stok. Zo leefde hij 

enige weken als zwerver in de vrije natuur, ver van het drukke gewoel en te· 

midden van de bewoners van bos en hei, duinen en weilanden. 

Hoe geheel anders is dat in de laatste jaren geworden. · 

Ik keerde zo juist terlig van een 
kampeertocht door België, Luxemburg, 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, en Frank
rijk en bezocht daar een groot aantal 
kampeerterreinen. Wat een enorm ver
:schil met de toestand van dertig jaren 
geleden! 

Toen een bescheiden aantal jongeren 
, en dan voorna:tpelijk jongens, die met 
zwaar beladen fiets langs de wegen 
trokken, nu een eindelpze stoet van 
bromfietsers, scooters, motorrijders en 
automobilisten, die zich als een leger
tros voortbeweegt van het noorden 

.:naar het zuiden. Vanwaar ineens die 
enorme vlucht van het kamperen?~ 

Er zijn talrijke factoren te noemen. 
Allereerst de snel toegenomen ont

. wikkeling· van (Ie verkee~smiddelen. 
Met bromfiets, scooter, motor of auto 

kan men. grotere afstanden afleggen en 
tegelijkertijd meer bagage vervoeren, 
waardoor het trekken niet zo ver
moeiend meer behoeft te zijn. Een niet 
minder belangrijke factor is de uitbrei
diqg van de vakanties over brede volks
lagen. Toch wordb hiermee, naar ik 
meen, nog niet verklaard, dat juist het 

• kamperen in de West-Europese landen 
zo is toegenomen. Dat heeft nog een 
andere oorzaak, als ik het goed zie. 
Lange tijd gold kamperen als een soort 
sport en liefhebberij voor jonge men
sen. Daarna brak een periode aan, 
waarin het kamperen toenam ·onder de 
mensen met een smalle beurs. Zij toch 
konden zich het verblijven in hotels niet 
veroorloven. Voor hen werd de tent het 
linnen hotel. Er waren inmiddels in ver
schillende plaatsen heel eenvoudige 
kampeerterreinen ingericht voor trek
kers en kamperende gezinnen. Door
gaans waagden zich echter alleen die 
gezinnen aan het kamperen, waarvan 
vader of soms" ook wel vader en moeder 

. beiden over ervaring beschikte(n). Wie 
nooit eerder had gekampeerd vond het 
veiliger voor zijn gezin een huisje te 
huren. Er kwamen steeds meer mensen 
met kampeerervaring, de terreinen 
werden veelvuldiger en het kampeer
materiaal beter. Vooral na de tweede 
wereldoorlog kwamen grote hoeveelhe-

. den legertenten, kleine zowel als grote, 
·voor weinig geh: beschikbaar. En dan 
. zien we hoe ineens het kamperen alge-

meen gaat worden. Er komen oefen
. kampen, ·waar men door ervaren kam
peèrders wordt voorgelicht. Er Iwmen 
modelkampen en tentoonstellingen van 

· kampeertenten en kampeermateriaat 
·Weldra beginnen enkele firma's zich 
toe te leggen op de vervaardiging van 
geheel nieuwe tentmodellen en uitrus
tingen, die aan de hoogste eisen vol" 
doen. Niet langer behoeft men op stro 
te slapen als het opblaasbare luch!:bed 
zijn intrede doet. Een verbetering, die 

. ongetwijfeld van de grootste betekenis 
is geweest, omdat voor velen het slapen 
op de harde grond, zoals vroeger 

· meestal moest geschieden, nu niet Jan
. ger een schrikbeeld vormde. 

Toenemende welvaart, uitbreiding 
. van de vakanties, verlangen r.uar rei
. zen en trekken, zo opmerkelijk groot 
geworden na de tweede wereldoorlog 
en de enorme toename van het gemoto
riseèrde verkeer, hebben het kamperen 
in sterke mate bevorderd, maar ook 
van karakter veranderd .. Vooral .dit 
laatste. Kamperen is voor velen tegen
woordig geworden: logéren in het lin
nen hotel. Het houtvuurtje om er zijn 
potje op tê koken, is verleden tijd ge
worden. Men beschikt thans over de 
vernuftigste en doelmatigste kook-ap
paraten, die men zich wensen kan. En 

'dan de tenten! Men ziet er, die aan de 
allerhoogste eisen voldoen en de' meest 
verwende toerist alle denkbare comfort 
verschaffen. Elektrische verlichting en 
radio, tafels, fauteuiltjes, enz. enz. vor
men een onderdeel van dergelijke luxe
kampeertenten. 

Op een van de grote kampeerterrei-

nen in Italië zag ik verscheidene van 
dit soort tenten, elk geflankeerd door 
een dure auto! Nee, het kamperen is 
niet langer een liefhebberij van de 
jeugd of de enige mogelijkheid om zon
der al te hoge kosten iets van de we
reld te zien voor mensen met eén smalle 
beurs. Zo zag ik, om een enkel voor
beeld te noemen, op een groot kam
peerterrein in ;rnnsbrück, een familie 
kamperen, waarvan het· gezinshoofd 
kennelijk lid van de ambassade van eea 
grote mogendheid was. 

Er zijn vooral in de laatste jaren in 
geheel West-Europa talrijke kampeer
terreinen· ingericht. Verheugend mag 
worden genoemd, dat verscheidene grote 
gemeenten zich met de aanleg en de 
inrichting van deze terreinen hebben 
bemoeid. Ik winn die verband Florence 
noemen, waar in de onmiddellijke om
geving van de stad, aan de oever van 
de Arno, een enorm kampeerterrein 
werd ingericht, dat aan hoge eisen vol
doet. Men beschikt er over een uitste• 
kende outillage: W.C.'s, douche-cellen, 
wasgelegenheden, winkels, kantine, zie
kenzaaltje, zaaltje voor eerste hulp bij 
ongelukken, prima terreinverlichting, 
uiterst verzorgde terreinbewaking, enz. 
enz. Op dit terrein verblijven dagelijks 
rond duizend kampeerders, die van hun 
tent uit een onvergetelijk gezicht op 
de stad hebben. 

Ook lnnsbrück bezit een. zeer goed 
ir..gericht kampeerterrein, evenals Ve
netië, Ravenna (aan de zee),' Rome en 
talrijke andere steden. Langs de Itali
aanse en Franse Rivièra wemelt het 
van cal1].pings, doch vele ervan zijn zeer 
primitief ingericht. Een groot bezwaar 
is, dat op talrijke terreinen de sanitaire 
verzorging zo veel_ te wensen overlaat. 
Overigens moet dadelijk worden opge
merkt, dat ook het publiek in dit op
zicht blijken van weinig besef en be
schaving toont! 

Wat me tijdens mijn tocht langs deze 
campings sterk opgevallen is, is wel de 
wijze waarop Nederlanders, Belgen, 
Fransen, Duitsers, Engelsen, Denen, 
Italianen, Oostenrijkers, Luxemburgers, 
enz. kamperen. Met een variant op een 
bekend gezegde, zou men kunnen zeg
gen: ,,Toon mij hoe ge kampeert en ik 
zal u vertellen wie ge zijt." 

De Belgen beschikken doorgaans over 
uitstekend kampeermateriaai. Hun ten
ten zijn prima en voldoen aan de hoog~ 
11te eisen. Zij worden bijna altijd ver
sierd met een lange ·sliert van vlagge
tjes, waaruit men opmaken mag, dat 
de kampeerders op heel wat -terreinen 
hebben gestaan. De Vlamingen zijn luid
ruchtig, de Walen· beweg-elijk. Ook de 
Fransen komen met prima tenten voor 
de dag en doen in bewegelijkheld niet 
onder voor de Walen. De Duitsers her
kent men onmiddeÜjk. Hun tenten zijn 
degelijk, hun luchtbedden van zwaar 
materiaal, evenals de· rest van hun kam
peertoerusting. Zij · spreken luid en lo
pen over het terrein met een zelfbe
wustheid, die kenmerkend is. De Denen 
daarentegen komen. met weinig opval
lend materiaal, gaan rustig hun gang 
en laten zich door· iüets en door nie
mand uit die evenwichtige houding 
brengen. 

Men vindt dat ook . bij de. Luxembur
gers en Oostenrijk4:!rs, Zij het dat zij 
wat gemoedelijker ·kamperen. De Brit
ten vallen onmiddellijk op. Velen hunner 
komen met een auto, die sterk doet den
ken aan vooroorlogse modellen. Her
haaldelijk constateerde ik, dat de Brit
ten elkaar onmiddellijk opzoeken. Zij 
kamperen kennelijk het liefst in elkaars 
nabijheid en gaan dan op onverstoor
bare wijze aan de gang. Hun tenten zijn 
ouderwets, de uitrusting in vele gevl!-1-
len al evenzo. De tentbewoners zelf 
spreken weinig en verstaan de kunst 
om in. een ogenblik het terrein rond hun 
tent te veranderen in een opslagplaats 
van allerlei blikken, dozen, potten, pan-

nen, enz. Reeds de wijze, waarop zij 
een kampeerterrein op rijden is ken
merkend. Zo zag ik in Langres een _yiér
tal Britten, zwaar in het leer gestoken, 
de valhelmen op, met hun motoren het 
kampeerterrein verkennen. Zij daver-

. den over het terrein, keken strak voor 
zich uit en keken kennelijk of er nog 
andere landgeneten op deze kampeer
plaats stonden. Inderdaad bleek dit het 
geval en toen was hun keuze snel be
slist. Tegen het vallen van de avond 
had ook deze camping zijn: Britse kolo
niet Het meest opvallende zijn evenwel 
de Italianen. Evenals de Belgen en 
Fransen bezitten ze doorgaans prima 
tenten. Bij het kiezen van hun staan
plaats zijn ze gauw klaar! Onder veel 
gesnater en gekwaak wordt de tent op
gezet en kort daarna ziet men ze, nog 
altijd druk pratend, de verdere uitrus
ting van hun tent in orde brengen. De 
radio wordt aangezet: liefst opera-mu
ziek of wat daarop het meest lijkt. 

Ik zag ook talrijke Amerikanen kam
peren. Hun grote wagens vervoeren een 
omvangrijke bagage! Kolossale tenten, 
van alle gemakken voorzien,. worden in 
korte tijd opgesteld. Wanneer ze een-

maal staan, vertrekken de bewoners om 
ergens in de stad te gaaa dineren. Laat 
in de avond keren ze terug om de nacht 
door te brengen in hun tent. 

En dan tenslotte de Nederlanders. Ik 
wil er niet veel van zeggen. Over het 
algemeen kamperen zij rustig en be
schikken over goed' of behoorlijk mate
riaal. Helaas zijn er echter onder, die, 
zodra ze de grens over zijn, buitenissig 
gaan doen. De een doet gewichtig en 
zoekt het hele terrein af voor een staan.., 
plaats om tenslotte ergens de tent op 
te slaan met een geZicht van: "in 'she
mels naam dan maar". Andereli 
schreeuwen en maken onnodig lawaai. 
Het is eigenaardig: ook de Italianen en 
de Fransen zijn druk en lawaaierig, 
maar hun drukte en hun lawaaierigheid 
stoort niet, die is ànders. Het is tem
perament, geen onbeschaafdheid. 

Overigens: ·ik voeg er onmiddellijk 
aan toe, dat het aantal Nederlanders, 
dat zich wat lomp gedraagt op de kam
peerterreinen, gelukkig maar heel klein 
is. Als geheel slaan we in het interna.; 
tionale gezelschap van kampeerders en 
trekkers zeker geen slecht figuur. • 

v. :M. 

Processievrij beid • • • • 
Bij de , beoordeling van het vraagstuk 

der processievrijheid dient rekening ge
houden te worden met het gebruik, dat 
door katholieken van een dergelijke 
VPijheid gemaakt zou kunBen worden. 
Dat deze vrijheid tot eXcessen kan lei
den, blijkt zonneklaar uit een klein ge
schriftje van pater Wlllibrord Lampe 
O.F.M., getiteld "Pater Karl Halfdan 
Sçhilling" ('s Hertogenboch 1955). 

Pater Schilling werd in 1935 in Oslo 
geboren, als telg uit een Lutherse offi
ciersfamilie. Karl Schilling voelde niet 
voor een officiersopleiding; hij wilde 
kunstschilder worden. Zijn ouders zon
den hem daarom naar de toentertijd be
kende tekenacademie in Dül!.ieldorf, een 
overwegend katholieke stad. Pater 
Lampe vertelt over zijn bekering tot 
het katholicisme het volgende: 

"Op Sacramentsdag van 1854 trok de 
Sacramentsprocessie met grote luister 
door de stad. ledereen knielde eerbiedig 
neer, alleen Schilling stond onbeschaamd 
rechtop met zijn hoed op Zijn hoofd. 
Maar de omstanders lieten zich niet 
tarten: verschillende arbeiders stonden 
geërgerd op en sloegen hem de hoed af. 

De katholieke familie, bij wie Karl 
logeerde, voelde zich pijnlijk getroffen 
door zijn schandelijk optreden en wees 
hem op tactvolle wijze terecht. Karl 

Gambetta beantwoordde 
in 1876 de vraag: 

Wat sijn de kenmerken 
van een liberaal? 

In februari 1876 sprak de Franse 
staatsman Gambetta: een beroemd ge
wordèn rede uit, waarin hij als yolgt 
de vraag: wat zijn doe kenmerken van 
een liberaal? beantwoordde: 

"Onder een !:liberaal versta ik een 
mens, die -gehecht is aan vr·ijheid van 
geweten in al haar vormen, die eerbied 
heeft voor alle erediensten,· die voor alle, 
godsdiensten een gelijke eerbiediging 
opeist, die in zijn binnenste vrij is, een 
of andere godsdienst aan te· )langen of 
ze allen af te wijzen, die de dienaren 
van de verschillende erediensten respec
teert mitsgaders de handelingen, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks voort
vloeien uit een religi_euze, morele of 
wijsgerige overtuiging. 

Doch onder een liberaal versta ik 
ook een mens, die bereid is tot het niet 
dulden van een geestelijkheid, die zich 
in de Staat organiseert tot een staat
kundige partij en met andere staatkun
dige partijen de strijd aan•bindt, om hun 
per&Qnen, daden en oogmerken op bin
nenlands of buitenlands terrein in de 
politieke sfeer op te dringen". 

P.D. v. R. 

nam de vermaning gedwee aan en be"" 
loofde beterschap. Daarna volgden vele 
gesprekken met een der zoons van deze 
familie en vier weken na Sacraments
dag bezocht Karl een priester om hem 
te verzoeken zijn overgang· naar de ka
tholieke kerk voor te bereiden...... De 
lle november 1854 werd hij In de moe
derkerk opgenomen" (p.p. 3 en 4). 

Vermeld dient nog te worden, dat 
het hierboven geciteerde geschriftje 
van een "Imprimatur Dr. A. C. Ramse
laar l.c. 1 juli 1955" is voorzien. 

Uit hèt geschriftje van onze landge
noot pater Lampe O.F.M. blijkt niet al
leen, dat uit processievrijheid Roomse 
onverdraagzaamheid kan voortvloeien, 
maar ook dat de Nederlandse priester, 
die stellig volledige processievrijheid in 
ons land voorstaat, deze R09mse on• 
verdraagzaamheid volkomen billijkt. ER 
deze biJlijking van brute onverdraag
zaamheid is van een "Imprimatur'' 
voorzien. 

Men stelle zich de situatie duidelijk 
voor ogen: Toen Karl Schilling de Sa
cramentsprocessie te Düsseldorf voorbij 
zag trekken, was hij nog Lutheraan en 
wen-ste daarom zijn hoed niet af te ne~ 
men. Deze houding was niet on.be• 
schaamd, maar volkomen juist. Niette• 
min was zijn optreden in de ogen der 
roomse familie, waarbij hij in de kost 
was, "·schandelijk" - niet alleen in hun 
ogen, maar oOk in de ogen van pater 
Lampe O.F.M . 

* --
Dit door ,kerkelijk gezag goedgekeur• 

de geschrijf in een brochure van slechts 
8 bladzijden spreekt niettemin boekde· 
Jen en verdient de bijzondere aandacht 
van hen in onze partij, die algehele op
heffing van het processieverbod op 
grond van hun liberale beginselen voor
staan. Men moge op fonnele gronden 
van liberaal standpunt bezien veel plei
ten voor deze algehele opheffing, er zijn 
tevens ernstige materi~le gronden, die 
ook een volbloed liberaal hiervoor hui• 
verig moeten maken. 

Het komt mij voor, dat de brochure· 
van pater Lamp·e O.F.M. op overduide..: 
lijke wijze toelicht, waar deze materiële 
gronden gezocht moeten worden, n.l. in 
de uitwerking, die algehele opheffing 
van het processieverbod op bepaalde 
roorpse gemoederen kan hebben. Alge
hele opheffing van het processieverbod 
zou weliswaar een bewijs van verdraag
zaamheid jegens onze katholieke land
genoten betekenen, doch een dergelijke 
maatregel zou de vrijheid van niet-ka:
tholieke landgenoten in gevaar breng-en. 
Men make zich hierover geen illusies. 

Beilen. P. D. VAN ROYEN. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor VIiJheid en 
Democrat~e is gevestigd Konl.n
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 1143715, giro 
67880. 



Onze FORUM-AVONDEN hebben 
doeltreffend gewerkt 

Deze actie zal ook in het komende winterseizoen 
dienen te worden voortgezet 

TtdeM de propaganda-actie voor de Tweede Kamerverkiezingen Is - zoals men 
uit de verslagen in ons weekblad wel zal hebben bemerkt - op mime IIChaal ge
bnilk gemaakt van het beleggen van z.g. forumavonden. 

l;»e praktijk heeft geleerd, dat deze metbode niet alleen doeltreffend, maar voor 
medewerkers en geboor ook bijzonder aantrekkelijk 111. 

Het 111 voor een spreker, die tijden& de c8mpagne ettelijke, veelaJ dezelfde rede
voeringen van een uur en langer moet afsteken, al een Inspannende, soms zelfs 
vervelende taak. --Maar ook voor het gehoor kan het aanhoren van zo'n speech -
ooft al tracht de .redenaar deze met anoodoten en humoristische opmerkingen wat 
te larderen - lnsp8IUiellCl $ . 

lVij doen hiermede zeker niet te kort aan· ijver, ervarln~, kennlll -en ora.torlllch 
talent, welke eigenschappen vele woordvoerdérs voor onze partij sieren. Wij COD

atateren slechts, dat het nuttig kan zijn, eens leta anders en beters te brengen, 
wanneer - behalve dan bij enkele "kopstukken" - de aantrekkelijkheld van bet 
vergaderingabezoek dreigt te verminderen. 

Gebleken is, dat het optreden van een 
forum attractief en gunstig voor de 
belangstelling en de aandacht kan zijn. 

In de eerste plaats omdat - onder 
leiding van een voorzitter, die· het ver
staat een bondige samenvatting te ge
Ven- de (gewoonlijk) vier leden in de 
gelegenheid zijn over elke uit de ver
gadering, mondeling of schriftelijk, ge
~telde vraag in beknopte vorm hlin per
soonlijke visie te geven. 

Dat deze niet behoeft overeen te 
stemmen met die van. de medeleden, is 
in onze partij, waarin het vrije woord 
wordt hooggehouden, niets bijzonders 
en verlevendigt de belangstelling. Het 
probleem krijgt een minder eenzijdige 
belichting en komt daardoor beter uit 
de doeken. 

Wanneer het forum wat Is "Inge
speeld", kan de voorzitter bovendien 
een zekere ar'beidsverdeling toepassen, 
waardoor de verschillende aspecten van 
de vraag tot hun recht kunnen komen. 
De spontane reacties van de forumleden, 
die gewoonlijk de vragen niet tevoren 
kennen, verhogen het effect. 
-'a.t·'f*oor, ·waaruit de vragen voort
komen, heeft In de eerste plaats de vol
doening, dat men in zekere. mate mee
speelt, ook al wordt meestal met het 
oog op de beschikbare tijd geen discus
sie over de beantwoording toegestaan. 

Bovendien wisselen de sprekers ach
ter de groene tafel elkaar na enkele 
minuten in veranderende toerbeurt af, 
waardoor monotonie wordt vermeden. 
Deze variatie houdt de aandacht ge
boeid, waarna in de samenvatting de 
hoofdpunten nog eens in herinnering 
worden gebracht. 

Actuele onderwerpen 
Bij een wijze zelfbeperking bij het ge

bruiken van spreektijd kan op een 

avond· een reeks actuele onderwerpen 
van alle kanten worden belicht. Juist 
voor een politieke pattij, die zich uiter
aard met vele uiteenlopende problemen 
moet bezighouden, is dat een groót 
voordeel en van de toehoorders krijgt 
elk wat wils. 

Na ruim dertig forumavonden, op 
verzoek van de betrokken afdelingen in 
1955-'56 door de Landelijke Midden
standscommissie in alle delen des lands, 
in grote en kleine plaatsen, georgani
seerd - kan de conclusie worden ge
trokken, dat deze bijeenkomsten in alle 
opzichten. geslaagd zijn. 

Als regel was de opkomst groter dan 
bij gewone vergaderingen en de aan
dacht van begin tot einde meer gecon
centreerd. Wanneer in een enkel geval 
de belangstelling wat beneden verwach
ting bleef, was daarvan meestal onvol
doende voorbereiding (met name vooral 
weinig aantrekkelijke of ondoelmatig 
verspreide convocatiebiljetten, de voor
naamste oorzaak. 

Ook het weer kan in ons land wel eens 
tegenzitten en de vergadering kan toe" 
vallig samenvallen met een andere be
Jangrijke plaatselijke gebeurtenis: 

Over actuele sociaal-economische 
vraagstukken (loon-, prijs- en kartelbe
leidt, ouderdomsverzekering, p.b.o.) 
werden het meest vragen gesteld. 

Verder uiteraard over algemene poli
tieke onderwerpen, zoals de geestelijke 
vrijheid, de Kameruitbreiding, de onder
scheiden beginselen der politieke par
tijen en voorts over plaatselijke aange
legenheden: tarieven van overheidsbe
drijven, uitbreidingsplannen, saneringa
projecten e.d. Aldus een bonte verschei
denheid van onderwerpen, welke juist 
de aantrekkelijkheid van de forum
avonden vormen en een veelzijdige voor
lichting mogelijk maken. 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

Ook andersdenkenden 
aanwezig 

Naarmate de verkiezingsdatum na
derde, kwam het - vooral in de 
kleinere plaatsen, veelvuldiger voor, dat 
ook andersdenkenden en politieke te
genstanders onder het gehoor aanwezig 
en actief waren. Het is jammer, dat dit 
- anders dan onder het districtenstel
sel - een uitzondering is! . 

Behalve vOor mldcfenatanders, die he. 
laas nog steeds te· weinig politièke be
langstelllng tonen (maar dat la een 
apart chapiter), zijn er ook in een aan
tal plattelandsgemeenten landbouwfo
rumavonden gehouden, welke een nog 
grotere belangstelling trokken. 

Verder zijn er enkele al(emene poli
tieke forumbijeenkomsten belegd en trad 
hier en daar met succes een gemengd 
Jlgrarisch-middenstandsforum op. 

Daarbij bleek, dat tal van vraagstuk
ken in beide sectoren van het bedrijfs
leven in wezen belangrijke punten van 
overeenstemming vertonen (lonen en 
prijzen, sociale voorzieningen), zodat 
het overweging verdient de organisato
rische en politieke activiteiten samen te 
bundelen. 

Nieuwe perspectieven 
Dit brengt ons meteen tot de conclu

sie van deZe beschouwing, n.l., dat de 
actie door middel van forumavonden in 
het komende seizoen dient te worden 
voortgezet en dat met name onder de 
mlddenstand en de a.grari!IChe zelfstan
digen ten plattelande nog een groot ar
beidsveld voor onze partij braak llgt. 

Wanneer juist in verscheidene platte
landsgemeenten de stembusuitslag eni
ge teleurstelling bracht, dan achten wij 
dat voornamelijk het gevolg van de om
standigheid, dat de socialistische pro
paganda daar nog de overhand heeft. 

Nietemilt is ons gebleken, dat de zelf
standigen daar toch zeer ontvankelijk 
voor de liberale beginselen ~n onze 
praktische politiek zijn en steeds meer 
gaan inzien dat het behoud van zelf
standigheld en ontplooiingsmogelijkheid 
voor hen van vitaal belang is. 

Vooral onder de agrarische onderne
mers, van wie ook vele niet-socialisten 
aanvankelijk bewondering hadden ·voor 
Mansholt's politiek, is een !ten tering· te 
bespeuren sinds de rode aap steeds meer 
uit de mouw komt. Onder andere het 
gebeurde met de melkprijs en het stem
men van de P.v.d.A.' tegen de uitgifte 
van grond in eigendom aan boeren in de 
IJsselmeerpolders heeft velen de ogen 
open doen gaan. 

Des te meer is het noodzakelijk, dat 
onze partij, die voor de uitbreiding van 
haar kiezerskorps in de eerste en voor
naamste plaats op middenstand, boeren 
en tuinders is aangewezen, een krach
tige propaganda in deze sleutelstellin
gen gaat ontwikkelen. 

Dat forumavonden daarbij nuttige 
diensten kunnen bewijzen, heeft de 
praktijk aangetoond. v. d .. L. 

Gela1te 1talen buizen van 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

e 
Gela1te ltalen vlampiJp 

e 
Ga1- en W aterlet..,o bul1, 

zwart en 
gegalvant1eerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/h J. w: OONK & Co 
ARNHEM TEL 24941 
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Ce,te vMr lhse rubtlf!a \a s81141eft ••er: 
Mej11Hr. Jeh. H. ."..._,, Alna•4er
ltreet I CS, Haerle111. 

Vertdezing Centrále
vertegenwoorcllgsters 

Naar de secretarissen van de Ka
mer-centrales Is een herinnering ge
zonden, dat iJl oktober a.s. de zittings
periode van de centrale-vertegenwoOr
digsten ventreken 11 eft dat er dus 
nieuwe moeten worden gekozen. Deze 
nieuwe behoeven wel niet letterlijk 
nieuw te zijn; want allen zijn direct 
herkiesbaar. Een echte nieuwe kan 
echter wel eens nuttig zijn: een ander 
pakt de zaken weer eens andere aan 
of kent heel andere mensen. Het moet 
overal geval voor geval bekeken wor
den. 

De Centrale-vertegenwoordigsters 
worden gekozen In een algemene ver
gadering van haar centrale en wel In 
oktober, wanneer volgens het partij
reglement de Kamer-centrales verga- . 
deren. Op deze vergadering hebben 
alle leden uit de centrale toegang; 
stemmen doen alleen de afgevaardig
den. 

Candidaten kunnen o.a. gesteld wor
den door 20 partijleden, behorende tot 
de betrt>ffende Kamer-centrale; dit 
kunnen dus ook 20 vrouwelijke leden 
zijn. Het is niet voorgeschreven, maar 
wel gewenst, dat de Centrale-verte
genwoordigster lid is van het bestuur 
van haar centrale; zij staat er dan 
niet zo los van. 

Gelijktijdig met de centrale-verte
genwoordigster moet ook een plaats
vervangster worden aangewezen. Een 
en ander is te vinden in art. 11 en art. 
18 van het partij-reglement. 

Dit alles is een poosje geleden ook 
reeds in deze rubiek naar voren ge
bracht, maar in de vakantietijd is het 
misschien deze of gene door het hoofd 
gegaan·. 

In november hopen wij met de 
nieuw gekozen Adviesraad . bijeen te 
komen. J. H. S. 

Koningin Wilhelmina Fonds 
Via de Nederlandse Federatie voor 

Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening 
kregen wij het verzoek "in onze ko
lommen" iets te publiceren ter aanbe
beveling van de jaarlijkse collecte
periode voor het Koningin Wilhel
minafonds ten bate van de kanker
bestrijding. 

Maar is dat niet overbodig? Wij 
twijfelen er niet aan, of allen zullen, 
zo niet medewerken aan het collec
teren zelf, dan toch door een gave het 
hare er toe bijdragen om deze collecte 
een grote opbrengst te doen opleve-
ren. 

Het is zo nodig. J.H.S. _________________ J 

1 IJlliDI 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk. 

Technische 

rubberartikelen 
....._ _________ ..) 
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Jïoortgezet debat over Nieuw-Guinea 
Wat •• 

WIJ 

Aux grands 

nu met Nieuw-Guinea ? den voor onze mensen en onze industrie, 
onze wetenschap, ook blijven bestaan. 
nadat het land zelfstandig is geworden: 
zie slechts naar Suriname en de Neder• 
landse Antillen. 

Als ik de ondertitel van een der inge• 
zonden artikelen over . Nieuw-Guinea in 
een vorig nummer van dit weekblad tot 
titel van deze bijdrage kies, dan is dat 
omdat het mij zo verbaast, dat deze 
vraag nog gesteld kan worden, vijf jaar 
nadat de gemeenschappelijk vastgestel• 
de termijn voor overleg over de toekomst 
van Nederlands Nieuw-Guinea is afgelo
pen en bijna vier jaar nadat de Rege
ring zich voor het eerst ondubbelzinnig 
over de status van dat gebiedsdeel uit
liet; een besluit dat thans in de grond
wet staat te worden vastgelegd. 

Er heerst in de hoofden van een aan
tal Nederlanders op dit punt blijkbaar 
nogal wat verwarring: Men leest en 
hoort argumenten voor en tegen afstand 
van het gebied, al dan niet aan Indone
sië en ik kan mij niet aan de indruk ont
trekken dat de heersende kabinétscrisis 
niet vreemd is aan de omstandigheid dat 
defaitistische uitlatingen met minder 
schroom worden geuit dan tot voor kort. 
In meer dan één kring schijnt de wens 
levendig te worden nu maar eens te zeg
gen waar het op staat. In troebel water 
vissen moge ·dan geen edel bedrijf zijn, 
het wil nog wel eens een visje opleve
ren. Welaan dan, het wordt tijd, dat zij 
die de moed hebben hun stem tegen de
ze uitlatingen te verheffen, weten dat zij 
niet alleen staan. 

Ik sprak daareven van verwarring; 
verwarring, onzekerheid, en twijfel over 
in welke richting nu de juiste weg ligt. 
Ik ben geneigd als belangrijkste oorzaak 
van deze verwarring te zien de actie die 
de Indonesische Regering, naar het voor- · 
beeld vàn haar president, om redenen 
die met Nieuw-Guinea zelf niets of na
genoeg niets te maken hebben, gemeend 
heeft sinds 1950 tegen Nederland te moe
ten voeren. Terwijl die actie van Indo
nesische zijde konsekwent is gevoerd en 
ook wel handig, hoewel op het laatst 
wat overdreven is gespeeld, is Nederland 
duidelij:;: te kort geschoten in een ge
eigende tegenactie; merkwaardig eigen
lijk, want zulk een tegenactie had zeker 
heel wat waardiger en oprechter kunnen 
zijn dan die van onze tegenspeler. 

Ik vrees dat een aantal landgenoten, 
zich onvoldoende bewust van wat er ach
ter SQekarno's actie verborgen is, zich 
daardoor hebben laten intimideren. En 
blijkens de vorige artikelen in dit blad 
heeft zij zelfs in onze partij twijfelmoe
digheid, om niet te zeggen vrees kunnen 
wekken. Ik vind dit een gevaarlijk symp
toom en ik meen daartegen met de groot
ste ernst te moeten waarschuwen. W'ij 
komen zo bepaald op een verkeerd spoor 
en wij dreigen ons in een positie te laten 
dringen, die onwaarachtig en ons volk 
onwaardig is. 

Als ik goed zie, zijn er bij onze twij
felmoedigen en voorstanders. van het los
laten van het gewest (al of niet aan In
donesië), twee groepén van argumenten 
te ·bespeuren, die beide, dunkt mij, in 
de zoëven genoemde vrees wortelen en 
die, naar mijn mening, beide irreëel zijn. 

De eerste betreft "de Nederlandse be
langen in Indonesië". Deze zijn zowel 
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maux les grands 
(Ingezonden) 

van materiële als van geestelijke aard: 
het zijn geinvesteerde kapitalen, maar 
ook onze cultuur, onze taal, en laatste
lijk onze godsdienst; ten slotte nog de 
belangen van onze landgenoten in Indo
nesië. Alle zaken die diep ingrijpen in 
ons persooiijk leven en in dat van ons 
volk. Het irreële nu van de vrees. lia11 
dit verloren zal gaan, als wij niet aan 
de Indonesische eis voldoen, berust op 
een verkeerd inzicht in de intrinsieke 
waarde van de Indonessche demagogie 
in het algemeen, en van de oosterse 
mentaliteit in het bijzonder. 

Het is mij onbegrijpelijk, dat zelfs zij, 
die met die oosterse mentaliteit van na
bij kennis hebben gemaakt, over zo wei· 
nig zelfkritiek blijken te beschikken, dat 
zij zich doór in de grond inhoudslozet 
dreigementen van de wijs laten brengen. 
Het is mij weinig minder onbegrijpelijk; 
dat zij, die met de oosterse mentaliteit 
niet vertrouwd zijn, zo weinig inzicht in 
politieke methoden schijnen te hebben, 
dat zij niet be:;effen dat zeggen en doen 
twee zijn. 

Er is geen enkele garantie dat, als wij 
Nieuw-Guinea aan Indonesië zouden af
staan, alles opeens - of spoedig - weer 
koek en ei zou zijn. Integendeel, he11 
nuchtere verstand zegt, en de ervaring, 
vooral met oosterlingen, leert, dat de In
donesiërs toegeven als een zwakheid zul
len beschouwen, die zij vervolgens maar 
al te gretig· verder zullen uitbuiten. 

De tweede groep waarop ik daareven 
doelde is die van de mensen die lijden 
aan een overmaat van ·zelfkritiek en aan 
die vorm van christelijke nederigheid en 
deemoed, die kan leiden tot een verloo· 
chening van eigenwaarde, ja .zelfs van 
eigen goed recht: Gelijkheid van alle 
mensen voor God is nog heel wat anders 
dan gelijkheid van mensen onder elkaar; 

· alleen al van biologisch standpunt is de 
laatste stelling onhoudbaar. . ' 

Intussen moet men toegeven, dat de 
tweede groep zijn mening op edeler mo
tieven grond dan de eerste, die blijkbaar 
vooral beducht is voor materieel verlies. 
Niettemin acht ik deze groep, juist daar
om, gevaarlijker, omdat hij uitgaat van 

. een verkeerd inzicht. Wij hèbben ons 
niets te verwijten. Wij hèbben niets te
gen Indonesië. als zelfstandige staat. Wïj 
willen dat land niet "terug". Wij vonnen 
geen gevaar voor zijn zelfstandigheid en 
voor zijn ontwikkeling. Integendeel, ik 
ben ervan overtuigd dat Nederland wel
licht van alle landen nog het best in 
staat is Indonesië in die ontwikkeling bij 
te staan. Er bestaat in Nederland·nog al
tijd een grote genegeriheid voor d~t land 
en voor dat volk, wij begrijpen elkaar, 
er zijn nog vele goede persoonlijke ban~ 
den. De Indonesiërs kennen ons en onze 
cultuur, en vele spreken nog onze taal, 
de taal waardoor zij van oudsher met 
het Westen in aanraking zijn gekomen. 

Wij zouden dit alles kunnen en willen 
doen, zonder bijbedoelingen, zelfs zon
der onredelijk winstbejag, als die kleine 
demagogische kliek niet steeds schreeuw
de: Geef ons "Irian", en alles is ver ge• 
ven en vergeten! Waarom is er nooit een 
stem gehoord die even hartstochtelijk, 
maar waardiger en eerlijker, uitriep: 
Houdt op met uw gedreig, en alles is 
vergeten en vergeven? Er is immers geen 
probleem, als Soekarno c.s. het niet 
voortdurend stellen! Hun eis is niet reëel, 
zij leeft niet waarlijk in het volk, zij is 
een politieke geste zonder inhoud. 

Afgescheiden nog van h~t feit, dat In
donesië na de verlopen afspraak ter 
R.T.C. geen enkél feitelijk recht op 
Nieuw-Guinea kan doen gelden, moeten 
wij ook .twee praktische punten niet ver~ 
geten: ten eerste de duidelijke wens van 
de overwegend christelijke bevolking 
('voorzover onder rechtstreeks onder be
stuur gebracht) om door Nederland in 
de wereld te worden ingeleid tot de toe
stand is bereikt waarop zij zelf rijp is tot 
oordelen; en ten tweede het feit, dat In
donesië van Nieuw-Guiriea een kolonie 
zou maken in de thans zo - terecht of 
ten onrechte ~ verfoeide zin, en dat het 
toch noch ecottomisch noch cultureel in 
staat is de taak te volbrengen, die wij 
op ons hebben genomen (zij beweren na
tuurlijk, dat het juist andersom is), zo
lang er in hun land zo .bitter weinig sta
biliteit te bespeuren valt. Alleen al om 
die reden kunnen wij voor het oog van 
de V.N. Nieuw-Guinea thans niet eens 
meer aan Indonesië afstaan. En gezien 
de ervaringen door Frankrijk en Enge
land opgedaan in de Nieuwe Hebriden 

remèdes 

(een zgn. condominium) zou een ge
meenschappelijk beheer niets dan narig• 
heid opleveren, ten detrimente van de 
bevolking en haar toekomst. 

Ten slotte nog een woord aan die twij
felmoedigen die, ook afgezien van de 
verhouding tot Indonesië, zich met goed. 
hollandse koopmanszin afvragen, of er 
ooit wel ·iets van het in Nieuw-Guinea 
gestoken geld zal terugkomen. Hun die 
het aldus alleen om het geld te doen is, 
wil ik dan nogmaals de geschiedenis van 
de Belgische Congo (een in vele opzich
ten vergelijkbaar object) in de herinne
ring roepen. Een vijftig jaar geleden 
moest de Belgische Koning dat land 
a.h.w. aan zijn volk opdringen, en thans 
is- het één der welvarendste tropenlan· 
den ter wereld. Laten we dus liever af
wachten, wat het wordt; weggeven kun
nen we altijd nog doen. 

Ja, zegt men dan, maar intussen heb
ben we er zoveel jaren 50 miljoen per 
jaar of meer ingestoken en die zijn we 
dan toch maàr kwjjt, want er moet zelf
bestuur komen. Goed, er moet zelfbe
stuur komen, maar vooreerst is dat be
drag een kleinigheid bij wat wij thans 
voor onze defensie besteden, en naarma
te de ontwikkeling voortschrijdt en de 
bevolking toeneemt - want haar gerin
ge aantal is de voornaamste beperkende 
factor voor een snellere ontwikkeling -
neemt ook de productie toe en dus de' 
inkomsten. Maar er is nog een ander, 
welisw11ar imponderabel, maar naar mijn 
mening nog veel belangrijker punt: on
ze taak is groots en nobel. Het is goed 
dat jonge Nederlanders nog ergens ter 
wereld in staat worden gesteld pioniers
werk te doen, want pionierswerk schept 
een brede blik en stimuleert ook de men
sen in het moederland. Gepaste nationale 
trots is een waardevol goed, dat tegen
woordig helaas maar al te vaak wordt 
gekleineerd. En als ons bestuur verstan
dig en vooral wijs is - wij zullen in die 
350 jaar toch wel iets hebben geleerd -
zal onze cultuur, zullen de mogelijkhe-

SYNODE EN 

Ik weet natuurlijk zeer goed, dat er 
nog heel wat meer kanten aan deze zaak 
te vinden zijn, die ertoe bijdragen hetl 
probleem zo ingewikkeld te maken. 
Daar ia b.v. het vraagstuk van de Repu
bliek der Zuid-Molukken; voorts dat van. 
de rechtspositie van de Nederlanders in 
Indonesië: eindelijk de internationale 
verhoudingen, inclusief het communis~ 
me en de strategie. Wij kunnen daarop 
niet nader ingaan en dat is ook niet no
dig. 

Ik hoop echter dat de bovenstaande 
beschouwingen ertoe mogen bijdragen de 
twijfel aan de rechtvaardigheid van onze 
zaak te doen verdwijnen. Aux grands
maux les grands remèdes! 

Vele van onze huidige moeilijkheden, 
hoe pijnlijk ook, zijn van tijdelijke aard 
en zullen met incidentele middelen moe
ten worden opgelost. Wij mOgen onze 
beslissingen, die voor een verre toe
komst zullen gelden, niet laten afhangen 
van deze tijdelijke problemen, die toch 
eenmaal zullen zijn opgelost. Er zijn po
litieke partijen in ons land, voor welke 
dit geen nieuws is, en er zijn er ook, die 
deze harde waarheden maar liever ver
geten. Wat zullen ome nazaten van ons 
zeggen, als zij moeten vaststellen, dat wij 
ondoordacht; ongeduldig, geplaagd door 
tijdelijke zorgen, een groot belang heb
ben veronachtzaamd? Naar mijn innige 
overtuiging behoort .de V.V.D. zich te 
scharen bij die partijen, die zich niet la
te~ verleiden tot medewerking aan on
rijpe beslissingen, in casu aan het losla
ten van Nederlands Nieuw-Guinea. Ik 
moge daarom dezé regelen besluiten met 
de woorden van de 15de eeuwse Frans
Antwerpse uitgever Christoffel Plantijn: 

Un labeur courageux, muni d'humble 
conscience, 

Résiste à tous assauts par douce pa-
cience. 

Prof. Dr. H. J. LAM,. 
Directeur van het Rijksherbarium, 
Voorzitter van het Ned. Nieuw
Guinea Blok, 
Voorzitter van de Sticht~ng Expe
ditie Nieuw-Guinea. 

Leiden, Augustus 1956. 

EVANGELIE 
(Ingezonden) 

Wanneer officiële verkondigers van het 
Evangelie het noodzakelijk vinden om 
een aanwijzing te geven op politiek ge
bied, is het misschien raadzaam om niet 
te gaan strijden over de vraag, of de 
geestelijkheid zich al of niet met politiek 
mag bemoeien, maar om hetgene, dat zij 
ons willen zeggen, te confronteren met 
de politiek van heden, en met het Evan
gelie dat niet aan tijd gebonden is. Hier 
zijn twee realiteiten, die echter vaak ver
troebeld worden door bijgeloof. 

Wat de politiek betreft, hoewel de Sy
node er op wijst dat. wij ste,eds meer in 
het verband met andere volken komen 
te staan, schijnt zij niet te weten dat het 
juist om deze reden niet in onze hand 
ligt om Nieuw Guinea, of wat ander ge
deelte van ons tegenwoordig grondgebied 
dan ook, al of niet "af te staan aan Indo
nesië", zelfs niet al zouden wij zelf iets 
dergelijks wensen. Hoe ziet de Synode 
eigenlijk de Indonesische kwestie, van 
1945 tot op heden, juist in verband met 
andere volken en de internationale 
machtsverhoudingen? 

Wat het Evangelie betreft, dit spreekt 
over bevrijding van de schuldenlast, 
waaronder de mens gebukt gaat. Sommi
ge theologen schijnen hun schare of le
zerskring echter schuldgevoelens te wil
len opdringen over het blote feit dat wij 
indertijd hebpen gekoloniseerd. Hoe men 
tegenwoordig ook over kolonisatie mag 
denken, wij hoeven zeker geen schuldge
voelens. te hebben over wat onze voor
ouders indertijd met een goed geweten 
tot stand hebben gebracht. Men kan het 
verleden niet o,ordelen met de moraal 
van heden: hoe zouden anders de Aarts
vaders" die aan veelwijverij deden en 
bovendien ook nog kinderen bij hun 
dienstmaagden verwekten, voor ons nog 

· acceptabel kunnen Zijn? Het Evangelie 

spreekt verder van verlossing van angst, 
zorg en ellende en noemt o.a. machtswil 
en begerigheid als de eigenschappen, die 
ons heil in de weg staan. In .tijden van 
voorspoed, macht en expansie van eert 
volk kan de geestelijkheid er op wijzen, 
dat dit het heil niet is, en ons aanraden 
om in elk geval een goed en genereus ge
bruik van . onze macht en welstand te 
maken, oók voor anderen .. Maar in dit 
geval ligt de zaak enigszins anders. Dat
gene, wat onze voorvaderen zich door 
hun ondernemingsgeest hebben verwor
ven, moesten wij afstaan. Natuurlijk #5 
dit hard - waarom dit te verbloemen? 
Indien het niet pijn· deed, in zijn bezit of 
macht te worden getroffen, zou hiervoor 
geen remedie worden genoemd in onze 
heilige boeken en in de heilige boeken 
van anderen. Het is echter bijgeloof om 
te denken dat ons verlies meegewerkt 
zou hebben tot de zege van "Het Goede". 
Hier is alleen maar sprake van een ver
schuiving in machtsverhoudingen, en wij 
zijn hierbij de verliezende partij. 

Zeker wijst het Evangelie er ons op dat 
gehechtheid aan macht en bezit barri
cades zijn voor het Koninkrijk Gods, en 
het kan dan ook nooit de taak zijn van 
de geestelijkheid om hebzucht en machta
wil te voeden, onverschillig of het nu 
onze machtswil en hebzucht zijn, of die 
van onze tegenstanders. Het is, dunkt mij, 
de taak van de geestelijkheid, om op dat
gene te wijzen dat volgens het Evangelie 
van essentiële en onvergankelijke waa,
de is voor de mens, zowel in voorspoed 
als in tegenspoed; maar het is niet de 
taak van de geestelijkhei4 om ons in 
ove~eging te geven aan de begeerte van 
een uitgesproken tegenstander van ons 
te voldoen, en dit in de hoop hiermee 
zelf een voordeel te verkrijgen. Dit heeft 
werkelijk niets met ons heil te maken. 

J. D. Bosch 

:~ 
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SEYFFERT EN VA'N HILLO 
KERKSTRAAT ZWIJNORECHT TEUFOON Jt 1850-619.1 

~- van der Giessen & Zonen·s 

I S~lieepswerven N.V.j 

Krimpen aan den IJssel 

N. V. Machinefabriek v! h Gebr. Lodder 
BIDDERKERK - TELEFOON 250 

e. 

SCHEEPST.IEREN 

EN ONDERDELEN BUW OF BEWERKT 
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WIRF DE NOORD •·•· 
ALRASsaD.._ 

DE POUTIEKE DOORBRAAK kan men van 
2 lumten bekijken • ••• 

Maar de KERKELUKE DOORBRAAK 
KAN MEN óóK VAN 2 KANTEN BEKUKEN! 
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.) 

Scheepswerf &: MachiDelabrlek 
v.b. H. J. KOOPMAN N.V. 
Do:tdrecht - Tel K 1850- 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW • MACIIINEII'ABBIEK • KETELMAKEBU 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

I 
A. F. v. d. Steenhoven, Delft 
ROr.rERDAMSEWEG. 384: . - ~N 01730-21656 

Leveringen van zand, grind, grond, -. 

Massa transporten met 3-zijdige kipauto's. 

Speciale machine trailers voor . vervoer 

van draglines - bulldozers - ketels enz. 

Werft leden voor de V. V.D. ! 
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Dit geldt ook' bij het opbouwen van I 
Uw vermogen. Een goed begin Is I 
het nemen van een 

IHBU-bankboekJell 

J % 
Door hierop geregeld bedragen ~ 
storten groeit Uw teapitaal en U I 
maakt daarop 

o :~ .. ;., I 
zonder koersrisico 

I 
O(lk voor llankboekJes: I 

. de HBU 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
1.. AMSTERDAM· OEN HAAG· ROTIERDAM .J------

De Netkrlanch,. motor 

met een wereldreputatie• 

N. V. Applngedammer Bron811lotorenfabrlek 

Appingedam 



.,. Uaak· de V. V.D. sterk''!! 

Een· Rondvaart door de Rotterdamse Havens SPI DO --.... . 

N.V. Vereenlgde Touwfabrieken 
G.lllVESTIGD Tlll ROTTERDAM 

'1-GRA VENWEG 3CK, TEL. lUO.eo 

• 
Fabrll:anten v~n: 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EH MANILLATOUWWERK 

• 
En van de welbekende VERTO-PRODUCTEN: 

JABO 
VELVETO 
UHIRO en 
COC OS 
voor vloerbedekking • 

. r;i\, moderne 

BINGHAM & CO. zonweringen 
jalouzleiJn 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
schiedam 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

• 
REPARATIE EN NIEUWBOUW 

• 
l'IILJ!lFOON 71888 BorrERDAM TEI.EGB. BOELE-BOLNES 

Willemsplein 

. ROTTER DAM 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO. 1774 

DEVIEZENBANK. 

• 
PA&KLAA.N 11-H, TIIL. 110110 (7 IQn->. TIILIDX 111'1'0 

ROTTERDAM 

WILTO-N-FIJENOORD. 
ROTTERDAM 

Scheep•bouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparad• 

Drijvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hetvermogen ·· · 

W .F.-Bofors gesc:hut 
Gesc:hutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

De ··Intellectueel en de, Politiek 
-lfn een voorgaand artikel schreven wij. over 
· 1!.. het ketterse aspect van onze tijd, over~ 

· tuigd als wij Bijn dat het bij de beoordeling van 
-de hedendaagse politieke situatie en de daarin _ 
· ook voor de liberaal besloten mogelijkheden 
van belang is dit aspect niet te verwaarlozen. 
· Thans willen wij aandacht wijden aan de 

· vraag: hoe staat, in 't algemeen genomen, de 
hedendaagse intellectueel tegenover de poli
tiek? 

* * * 

Deze vraag iS van concreet belang, vooral 
voor een partij als de onze, die, wel van 

bepaalde beginselen uitgaande, zich steeds 
heeft weten te hoeden voor de gevaren, ver
bonden aan wat men dan noemt een ideologie. 
Het liberalisme toch streeft vóór alles naar 
zakelijke, praktische politiek, het zoekt bij 
voorkeur naar een "juste milieu" en appeleert 
gaame à,aà.W "gezond verstand". Het moet 
daarom uur-éigèn overtuiging bijzondere aan
trekkelijkheid bezitten voor wie zich tot de in
tellectueleR rekenen. 

'. • !'•' 
,..., ~- . : ~.~ ... •••• 

Onget~féld behoort een ~root deel ~an 
on~ aanhang tot deze belangnJke 

groep onzer samenleving. Maar de ervaring 
leert, dat het ook voor de liberale partij moei
lijk is, haar geestverwanten, onder wie dan de 
hierbedoelden, tot aansluiting te bewegen. Er 
bestaat; oncler alle politieke schakeringen, een 
zekere verhouding tussen aangeslatenen en 
"meelopers". Wij beschikken niet over percen
táges, waarin deze verhouding voor de verschil
lende partijen in cijfers kan worden uitgedrukt, 
maar wij menen ons niet te vergissen, wanneer 
we de veronderstelling uiten, dat die cijfers 
voor de liberale partij wat het aantal aangesla
tenen betreft, beneden het gemiddelde liggen, 
dat verkregen zou worden, wanneer men de 
èijfers voor alle partijen kon bereltenen. 

Grootscheeps opgezette propaganda-acties 
voor ledenwerving hebben voor onze partij niet 
het· resultaat, dat andere - wij denken inzon
dérheid aan K.V.P. en P.v.d.A. - daarmede 
bereiken. Het individualisme, de liberaal den
kende eigen, speelt ons hierbij zeker parten. 
Dit dwingt er ons te meer toe, ens van de psy
chische gesteldheid van "de intellectueel" ten 
aanzien van de politiek rekenschap te geven. 

* * * 

I n dit verband troffen ons enkele opmerkin
gen, die 'dè bekende schrijfster Heila S. 

Haasse maakt in haar boekje_ "Zelfportret als 
Legkaart" 

"Wat mij te doen staat- 'Zo lezen ~j daar 
ergens - is mijzelf geleidelijk distanciëren van 
iedere "schijn-werkelijkheid", dat dichte weef
sel van duizend en een innerlijke en· uiterlijke 
dingen dat wij gewoonlijk bedoelen wanneer 
wij spreken van "de wereld" en "het leven", 
alles waarin men zo graag de werkelijkheid 
wil zien, omdat het voor de hand ligt, en emdat 
het aanvaarden van deze praemisse ons schijnt 
te vrijwaren voor het moeizame, blinde verder
tasten in onbekende duisternis. Dit moet ik 
van ~ag tot dag ontdekken en mij eigen ma-

ken: dat deze zogenaamde realiteit, waaraan 
wij geloven als aan een vertrouwd bezit, een 
oeroud er( 1, iets wezenlijks dat blijft, wan
neer alle andere illusies ons begeven, op de 
keper beschouwd óók valt onder de_ categorie 
van "the .stuff that dreams are made of". 

• • • 

Men kan de schrijfster, die zo het leven, 
de wereld benadert, moeilijk van op

pervlakkigheid beschuldigen. Wij zouden veel~ 
eer wensen, dat allen, die zich intellectueel noe
men, iets van dit diepere levensimicht in zich 
hadden. 

Heila S. Haasse vervolgt dan: 
"Tragiek van het lot van de mens: dat hij 

juist uit hoofde van zijn mens-zijn levenslang 
zowel vastzit aan die schijn-werkelijkheid als 
onophoudelijk bewust of onbewust verlangt 
naar een àndere in, àchter of bóven haar ver- · 
borgen waarheid. Wat kan tragischer zijn dan 
die vrijwillige knechtschap in dienst van dat 
ongrijpbare, onzichtbare, imaginaire en toch 
zo huiveringwekkend reëel schijnende, reusach
tige complex v~ stelsels én organisaties, ge
bruiken, wetten, voorschriften en conventies 
en religies, een toren van Babel, in laag boven 
laag opgetrokken uit het niets door de om zin
geving worstelende menselijke geest? 

"Wat geeft zin aan het naakte lichamelijke 
bestaan, wanneer de mens heeft afgerekend 
met de schijn-werkelijkheid van zijn toren van 
Babel? Misschien de moed en de eerlijkheid, om 
zonder die schijn-werkelijkheid te durven le
ven, in het volle besef van eigen onvermogen 
om van wat is ooit méér te kunnen waamemen 
dan bepaald wordt door het feit van ons mens 
zijn. Zoeken naar een menswaardig klimaat om 
in te bestaan, naar de "oprecht"-heid, die, let
terlijk en figuurlijk, de mens bepaalt". 

* * * 

I n ~~t even verheven als. aangrijpend proza 
riJSt voor ons het typlSche beeld van de 

"moderne intellectueel" op, al zullen maar wei
nigen hunner het eigen beeld zo duidelijk in 

. zijn tragiek kunnen schildèren als Heila . S. 
Haasse het vermag. 

Zou een lezer ons nu vragen: wat heeft dit 
alles in een politiek blad als het onze van doen? 
ons antwoord zou luiden: àlles. 

Immers het is met de uit het hier getekende 
beeld voor ons oprijzende modeme intellectueel, 
dat ook de hedendaagse- politikus te maken 
krijgt, de liberaal niet in de laatste plaats. De 
vraag toch, die ons thans bezig houdt is deze: 
hoe appeleert de hedendaagse politicus -·de 
liberaal allereerst - aan de psyche van de al
dus getekende modeme intellectueel en, omge
keerd,· hoe zal deze moderne intellectueel rea
geren op het appèl dat vanuit de liberale poli
tiek zoals deze principieel beleden en praktisch 
bedr~ven wordt, tot hem uitgaat? 

Dit zijn o.i. toch wel uitermate "praktische" 
vragen! 

* * * 

Heila S. Haasse geeft wat haar betreft 
dan ook een antwoord op deze. vragen 

en ook dit antwoord heeft ons als liberalen in 
al zijn vaagheid wel iets te zeggen, wanneer wij 
voor ons naar een antwoord zoeken op de 
vraag: hoe lql.n het hedendaagse liberalisme · 

_ appelleren aan gemoed en verstand van de mo~ 
deme intellectueel? · 

lmmerà voor onze schrijfster wordt het pro
bleem dan dit (en wij menen dat het voor vele 
harer soortgenoten niet veel ande~ ligt): 

"In deze tijd bewust te kiezen voor de mens, 
vóór werk, voedsel, veiligheid en geestelijke 
vrijheid voor iedereen, zonder zich over te lev~ 
ren aan de beperkingen en eenzijdigheid van 
een politieke partij ?" · 

In deze woorden komt een positieve en een 
negatieve tendens tot uiting, die wij deels -
wat het positieve betreft - kunnen waarde
ren, deels - wat de negatie aangaat, om haar 
onvruchtbaarheid afwijzen en op goede gro~
den menen te kunnen weerleggen, maar waar
mede ook de liberale politikus in de praktijk 
van het hedendaagse politieke leven en bedrijf 
maar al te veel te maken heeft. 

* * * 

De schrijfster beperkt zich niet tot de poli· 
tieke kant van het hedendaagse leven. 

Zij werkt beide tendensen uit over vrijwel alle 
levensgebied om dan tot de slotsom te komen, 
dat het eigenlijke probleem is: "als een koor4-
danser te balanceren tussen waan en niets, tus
sen leuzen en verblinding, op het streepsmalle 
vlak van de waarachtigheid". 

Vaag en gevaarlijk als dit positiekiezen moge 
zijn, zuiver liberaal drukt Heila S. Haasse zich . 
uit, wanneer zij dan, handelende ov:er de tijd 
waarin wij leven, deze noemt een tijd, waarin 
de noodzaak tot vormgeving van dag tot dag 
dwingender wordt. Zuiver liberaal, wanneeJ;" zij 
er op wijst, dat het in onze dagen een bijna 
bovenmenselijke moed en wilskracht vereist, 
om geestelijk onafhankelijk te blijven. "In aan
leg vrije en zelfstandige persoonlijkheden be
zwijken keer op keer voor 't lokkende vooruit
zicht van geborgen te zijn binnen de orde van 
een bepaalde groep, een bepaald systeem", zo 
lezen we-op pag. 111 van haar boekje. En even
eens aldaar: "Het is verbijsterend 1:e zien, hoe 
denkende. individuen, na kortere of langere 
weerstand, y_rij~llig of onder dwang, de gees
telijke onafhankelijkheid prijsgeven, omdat de 
siogan van onze tijd "kleur bekennen of vo
gelvrij verklaard worden" hun gevoel van ze
kerheid aantast". 

* * * 

Men ziet het: ook hier weer een positieve 
eri te waarderen tendens naast een ne

gatieve, die geen enkele handwijzing geeft. 
Maar uit dit geheel leren we toch wel iets ken
nen van de geestesgesteldheid die de moderne 
intellectueel -kenmerkt. En die te kennen om 
haar dan begrijpend tegemoet te komen, is 

•·mede taak van de liberale politikus voor wie 
immers een ding vaststaat: in de categorie van 
het modeme intellect schuilt een reservoir van 
mogelijkheden voor een liberaal reveil, een re
servoir dat het hedendaagse liberalisme sle<!hts 
heeft te ontsluiten om te komen tot de front
verbreding, die het ten· bate van land en volk 
behoeft. de R. 



VRLJBE1D EN DEMOCBATIB 

Flitsen van Het Binnenhof 

Eente Kamer behandelde Grondwetsherziening in tweede Ie· 
zing. Het ontwerp tot voorkoming van een parlementair vacuum 
• Prof. Molenaar ten striide tegen vele misvent~nden • Riikswet 
of niet?· Wel een meerderheid. maar geen twee derden. zodat 
het werd verworpen· Algemene beschouwingen van mr. De Vos 
van Steenwiik • Prof. Molenaar tegen Kameruitbreiding • Alle 
andere ontwerpen (elf stuks) aangenomen. 

* * zoals ~ werd gevreesd, heeft de 
·* Eerste Kamer het wetsont-

werp tot het treffen van een nadere 
regeling aangaande het tijdstip van af
treding van de leden der Staten-Gene
raal - het oorspronkelijke l.nàtiatief
voorstel tot voorkoming van een parle
mentair vacuum - in tweede lezing 
niet met de vereiste meerderheid van 
twee derden aanvaard. 

Het verkreeg wel een gewone meer
derheid _:_ 18 stemmen werden vóór uit
gebracht en 16 tegen '- maar het zou 
er van de totaal 34 uitgèbrachte stem
men tenminste 23 hebben moeten be
halen. Tegen stemden alle aanwezigë 
leden van de P.v.d.A.-fractie (die, in 
tegenstelling tot de K.V.P.-ers, goed 
vertegenwoorl)igd waren), de K.V.P.
leden De Gou en Van Lieshout en de heer 
A1gra (A.R.). 

Uit hetgeen we ov~ dit onderwerp 
voor en na hebben geschreven zal men 
begrijpen, dat we deze beslissing, welke 
zo fuDdamenteel afwijkt van het tot 
twee maal toe met algemene &temmen 
aanvaarden door de Tweede Kamer, be
treuren. 
· · Het is vooral de socialistische fractie 

geweest, die, onder de invloed kennelijk 
van prof. Van den Bergh, !lier de door
slag heeft gegeven. 

Aan onze woordvoerder in ci_e Eerste 
Kamer over dit ontwerp, prof. Mole
naar, heeft het zeker niet gelegen. Met 
grote bekwaamheid heeft hij het ont-
werp ook voor de tweede maal verde
digd, nadat onze geestverwant mr. De 
Vos van Steenwijk de algemene be
schouwingen over. de herzieningsont. 
werpen in het algemeen had gehouden. 
' · Prof. Molenaar had terecht verwecht, 
dat het Tweede Kamerdebat nu vol
doende opheldering had gebracht om te 
mogen aannemen, dat in de Eerste Ka
mer niet nog eens opnieuw een ver
band tussen de oorspronkelijke motie 
van mr. Donker en dit voorstel naar 
voren zou worden gebracht, met de be
doeling dit wetsontwerp te discrimi
neren. 

PROF. MOLENAAR 
• • • • geduld •••• 

.het maakt het scheppen van eventueel 
noodrecht ook niet moeilijker. 

Mr. Cammelbeeck, de woordvoerder 
van de P.v.d.A. in .de Eerste Kamer, 
sloot zich vooral aan bij het argument 
van prof. Van den Bergh van het ge
vaar van misbruik. Een tiental C'ollega.e 
proximi van de Amsterdamse hoog
leraar zou zich daarbij hebben aange
sloten. 

Prof. Molenaar inmórmeerde belang
stellend naar de namen en naar de na
dere argumenten van die hoogleraren, 
maar. die kreeg hij niet. Minister Van 
Oven verklaarde, dat prof. Van den 
Bergh hem, op zijn nadere telefonische 
vraag, die namen wel had genoemd, 
maar hij had geen vrijheid, die ook in 
het openbaar bekend tè maken. 

Onze geestverwant noemde die vrees 
voor misbruik "een afschuwelijk mis
verstand". Duidelijk toonde hij nog
maals aan, dat prof. Van denBergheen 
interpretatie van het voorstel had ge
geven, die niet alleen in proportie vér 
uitgaat boven zijn betekenis, maar die 
er ook geheel iets anders van maakt. 

Pikant was daarbij, dat prof. Mole
naar aan de hand van een citaat uit een 
artikel, dat prof. Van den Bergh zelf 
jaren geleden over "Staatsnoodrecht. 
vroeger en thans" had geschreven, aan
toonde, dat prof. Van den Bergh zelf 
e\genlljk zijn sterkste medestander was 
om te zeggen, dat hier eenvoudig een 
caricatuur wordt gemaakt van datgene, 

wat het voorstel van de Tweede Kamer 
beoogt. 

Prof. Van den Bergh betoogde daarin 
immers, dat wanneer het parlement 
zonder noodzaak zijn mandaat zou ver
lengen, zulks niet minder dan een 
staatsgreep zou zijn. Zeer juist stelde 
Prof. Van den Bergh daar: "Hoeders 
van de constitutie zijn hier de volksver
tegenwoordiging en - in laatste instan
tie - het volk zelf. Quis custodiet ipsos 
custodes?" 

Zo is het, merkte prof. Molenaar op 
en als ook dit volk het slikt, is tegen 
een staatsgreep van de aard als prof. 
Van den Bergh naar voren brengt, niets 
te doen. Maar zo'n staatsgreep is (zoals 
ook prof. Oud in de Tweede Kamer 
heeft betoogd) ook. bij de huidige re
dactie van de Grondwet mogelijk! 

• • • was er voor onze fractie en voor de. 
leden van de Eerste Kamer,- die 

daar desgelijks over dachten (o.a. de ge
hele C.H.-fractie), dus geen twijfel aan, 
dat het misbruik, dat prof. Van den 
Bergh vreesde, een chimaire was, het 
"argument" heeft niettemin haar werk 
gedaan. ' 

Er was echter meer. De afzijdige, bijna 
afwijzende houding, welke- de Regering 
bij dit ontwerp heeft aangenomen, heeft 
ook in sterke mate haar invloed uit
geoefend . 

Beter is het misschien te zeggen: de . 
houding, die minister-president Drees 
(en nu ook minister Van Oven) heeft 
aangenomen, want bij ons overzicht van 
de behandeling in de Tweede Kamer 
hebben we reeds vermeld, dat de als Ka
merleden aanwezige ministers Algera, 
Zijlstra, Cals, Van Thiel en Mansholt 
allen....... vóór het ontwerp hebben ge
stemd. 

Een vreemde geschiedenis! 
En tenslotte is daar_ in de Eerste Ka

mer nu nog bijgekomen de te elfder ure 
nog opgeworpen vraag, of dit ontwerp, 
zoals het door de Regering was· inge
diend, niet in de vorm van een Rijkswet 
had moeten zijn gegoten. 

Minister-president Drees heeft mede
gedeeld, dat toen dit in de Ministerraad 
besproken werd·, de gevolmachtigde mi
nisters Pos en Lampe die mening inder. 

MINISTER CALS 
••.. vóór .... 

Het ontwerp wil onder bijzondere om
standigheden voorkomen, dat er een 
parlementloze periode is. Die gedachte, 
zo kon prof. Molenaar verklaren, achten 
wij logisch en in de geest van onze con
stitutie liggen: onze staatsinrichting 
gaat uit van een permanent parlement 
en daarom kunnen wij ons met het op
vullen van een zich in de constitutie be
vindende leemte verenigen. 
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Niettemin kwam men toch weer met 
de misvattingen, dat hier gepoogd werd, 
"staatsnoodrecht" te regelen en dat -ge
vaar voor misbruik werd geschapen. 

Prof. Molenaar heeft nogmaals met 
~t geduld uitgelegd, · dat beide op
vattingen onjuist waren. M-ede aan de 
hand van een definitie van prof. Van 
der Pot, destijds hoogleraar in het 
staatsrecht te Groningen, toonde prof. 
Molenaar aan, dat het hier g e e a rege
ling van staatsnoodrecht was. 
·, De heer Molenaar wilde zich, wat het 

debat in de Tweede Kamer betreft nu 
ee_ns met opzet niet beroepen op ~rot. 
Oud, maar op de socialistische ·woord
voerder aldaar, mr Van der Goes van 

/ Naters, die zeer terecht had opgemerkt: 
Regelen vooraf, ook "voor buitengewone 
omstandigheden, zijn geen noodrecht. 
":t'foodrecht regelen vooraf" is eigenlijk 
een cóntradicti~. De verwerkelijking van 
het in het ontwerp heergelegde beginsel 
heeft met "noodrecht" niets ·te ma n. 

Dit ontwerp regelt geen noodrecht en 

VERENIGING VAN STATEN- EN RAADS
LEDEN VAN DE V.V.D. 

L Vergadering Statenleden. 

De jaarlijkse vergadering van onze 
Statenleden met het- bestuur der Vereni
ging zal plaats vinden op zaterdag, 8 sep
tember a.s. (aanvang 11 uur) in Hotel 
des Pays Bas te Utrecht 

Z. Vergaderingen ~dsleden. 

15 september a.s. <11 uur) te Utrecht 
(Café-Restaurant Esplanade) voor 
onze Raadsleden van gemeenten 
van 75.000 en meer inwoners. 

26 september a.s. <19.15 uur) te 's-Gra
venhage voor onze Raadsleden in 
Zuid-Holland. 

29 september a.s. (14.15 uur) te Goes 
voor onze Raadsleden in Zeeland 
en West Noord-Brabant. 

3 october a.s. (19.15 uur) te Dordrecht 
(Café-Restaurant Ter Merwe) voor 
onze fuuidsleden in Zuid-Holland. 

8 october a.s. (19.15 uur) te Utrecht 
voor onze Raadsleden in de pro
vincie Utrecht en bet Gooi. 

11 october a.s. <19.15 uur) te Zwolle voor 
onze Raadsleden in Overijssel. 

12 october a.s. <19 uur) te Groningen 
voor onze Raadsleden in de pro
vincie Groningen. 

13 october a.s. <l·U5 uur) te Leeuwar
den (Hotel Spoorzicht) voor onze 
Raadsleden in Friesland. 

20 october a.s. (14.15 uur) te Arnhem 
voor onze Raadsleden in Gelder
land. 

22 october a.s. (19 uur) te Alkmaar voor 
onze Raadsleden in Noord-Holland 
met uitzondering van degenen, die 
in pet Gooi wonen. 

27 october a.s. (14.15 uur) te Meppel <Ho
tel Ogterop) voor onze Raadsleden 
in Drenthe. -
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daad bleken te zijn toegedaan. Er was 
op Jtorte termijn echter geen verande
ring meer in te brengen en toen werd 
maar besloten, dat b ei d e standpunten 
maar voor de Eerste Kamer zouden wor
den uiteengezet. Dat is ook geschied. 
Minister Van Oven heeft betoogd, waar
om het z. i. niet noodzakelijk was en de 
heren Pos en Lampe hebben toegelicht 
waarom zij meenden, dat zulks eigenlijk 
w e 1 nodig zou zijn geweest. • 

De heer Lampe, de gevolmachtigde 
minister van de Nederlandse Antill'=!n, 
gaf daarbij f\!Chter een interpretatie van 
het ontwerp, die prof. Molenaar weer in 
het geyveer moest brengen. 

Genoemde minister sprak namelijk van 
een "blanco volmacht", welke in het 
ontwerp zou worden gegeven tot ver
lenging van de zittingsduur, hetgeen 
prof. Molenaar nadrukkelijk deed stipu~ 
leren, dat die interpretatie volkomen in 
strijd was met de bedoeling en ver uit
ging boven hetgeen zelfs de tegenstan
ders gemeend hadden ertegen te moe
ten aanvoeren. 

• • • 
De vraag: Rijkswet of niet, heeft 

ook gespeeld bij de ontwerpen tot 
uitbreiding van het aantal leden van de 
Tweede en van de Eerste Kamer. Hier 
voelde onze geestverwant prof. Mole
naar- vooralsnog wel ·iets voor de door 
prof. Logeman (buiten het parlement) 
aangevoerde argumentatie voor een 
Rijkswet. 

In dit geval was de verhouding nu 
juist andersom en kwamen de heren 
Pos en Lampe betogen, dat een Rijks
wet hier n i e t noodzakelijk was. 

Dr. Pos gaf toe, dat naar de Jetter 
misschien wel iets voor een Rijkswet te 
zeggen zou zijn geweest. De verschill~n
de artikelen van het Statuut in onder
ling verband en samenhang gezien, 
maakten een andere uitleg echter zeer 
redelijk. 

Er is ook verschil tussen "rake,n" en 
"geldèn". Een regeling kan Suriname en 
de Antillen raken, maar behoeft daarom 
nog niet in Suriname en de Antillen te 
gelden. De vergroting van het ledental 
der Kamers is niet een kwestie, die de 
structuur van het Koninkrijk, zoals 1ie 
in het Statuut is vastgelegd, een wijzi
ging doet ondergaan. 

Ook minister Van Oven gaf hierover 
nog zijn mening en prof. Molenaar leg
de zich daarbij in zoverre neer, dat hij 
toezegde, deze betogen nog eens nader 
onder het oog te zullen zien. 

Er is nog het een en ander meer over 
enkele punten te doen geweest, maar we 
zullen ons hier nu verder beperken tot 
de vermelding, dat onze geestverwant 
mr. De Vos van Steenwijk getuigd heeft 
van zijn ernstige bezwaren tegen een 
behandeling \fan een Grondwetswijziging 
in tweede lezing met een demissionair 
Kabinet en daarbij bovendien dan nog 
met een demissionaire minister van Bin
nenlandse Zaken a d i n t e r i m. 

Eveneens legde mr. De Vos van Steen
wijk nog eens de nadruk op de onwense
lijkheid, tel-kens weer vrij onbetekenen
de voorstellen tot incidentele Grondwets
herziening aanbangig te maken. 

Tenslotte zette mr. De Vos van Steen
wijk nóg uiteen, waarom het z.i nood
zakelijk was, dat de nieuw gekozen ledeo 
in b e i d e Kamers op hetzelfde tijdstip 
zullen optreden. Dit zal nu ook inder
daad geschieden. De uitbreiding van 
beide Kamers zal tegelijk, waarschijnlijk 
in november, plaats vinden. 

De overige, bij vorige behandelingen 
reeds opgesomde ontwerpen, werden · 
alle a~nvaard. De meeste, bij hoofdelijke 
stemming, met algemene stemmen. Bij 
enkele ontwerpen stemde de heer Bran
denburg (Comm.) tegen. 

.Prof. Molenaar stemde als enig lid van 
de Eerste Kamer tegen de ontwerpen lOt 
uitbreiding van het ledental van de 
Tweede en van de Eerste Kamer. Zijn 
medeleden van de fractie, de heren Wen
delaar, De Vos van Steenwijk en Lou
wes, stemden voor. 

In de Tweede Kamer stemden, naar · 
men weet, de aanwezige leden van äe 
.V. V.D.-fractie tegen de ultbieiding. 



'. 

* p.an, WEEK tot WEEK * 
Men kan ~1:1s toch ~arlijk wijs maken, dat 
een dergelijke omslachtige gang van zaken on
vermijdelijk is. 

Mevr. mr. E. A.]. Scheltema
Conradi 25 jaar gemeente
raadslid 

Op 1 september 1931 werd onze partijge
note mevr. mr. E.A. J. Scheltema-Con

radi beëdigd als lid van de gemeenteraad van 
Haarlem en zij heeft sindsdien onafgebroken 
zitting in deze raad. 

Na de bevrijding werd zij benoemd in de 
nood-gemeenteraad om in 1946 te worden ge
kozen voor de Partij van de Vrijheid, later de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Bij 
de laatste twee verkiezingen was mevr. Schel
tema lijstaanvoerster en zij zag de fractie van 
onze partij groeien van twee leden in 1946 tot 
het dubbele aantal van thans. · 

In dè Haarlemse gemeenteraad ~ mevr. 
Scheltema thans het oudste lid en de verplich
tingen van de nestor van de raad vervult zij 
op voortreffelijke wijze., Haar toespraken alS 
nestor zijn steeds origineel, een afwisaeling 
van ernst met fijne humor. 

Een paar jaar geleden bij het jubileum van 
een stenograaf, die 25 jaar de woorden van de 
Haarlemse gemeenteQ~.adsleden had opge
schreven en uitgewerkt, gaf zij hem een groot 
blijk van waardering door op te merken, dat 
menig raadslid na een speech, waarover hijzelf 
a:llerminst tevreden was, bij het nalezen van de 
notulen tot de gevolgtrekking kwam, dat het 
niet eens zo slecht en hakkelig was, als hij 
verwacht had. "Daarom willen wij u niet .rui
len voor een wire-recorder", voegde zij de ju
bilerende stenograaf toe. 

Als . fractievoorzitster is haar belangstelling 
zeer uitgebreid. Mevr. Scheltema behandelt in 
de raad naast de algemene politiek ook· vele 
andere zaken, Het onderwijs is misschien wel 
het belangrijkst, maar vele andere gemeentelij
ke zorgen hebben haar belangstelling. 
· Op 19 september zal mevr. Scheltema in een 
q~1.1bar~ zitting van de Haarlemse gemeente
raáa · wo.rden. ·gehuldigd. Wij bieden p:tevr. 
Scheltema daarbij onze· gelukwensen aan en 
hopen, dat zij nog vele jaren voor oll!le partij 
in de raad van de gemeente Haarlem zitting 
zal hebben. 

Ook wethouder dr. ·simon 
Thomas jubileerde 

Er is nog een andere V.V.D.~jubilaris, te 
weten, dr. Sirnon Thomas, die op de

zelfde datum als mevrouw Scheltema, zijn in
trede deed in de gemeenteraad van Oegstgeest. 

Ook hij heeft onafgebroken 25 jaar zitting 
in de gemeenteraad gehad. 

ln 1952 werd hij tijdelijk tot wethouder be
noemd. Bij het optreden van de nieuwe raad 
werd hij in 1953 definitief tot wethouder v,an 
financiën gekozen. Vooral in deze functie heeft 
hij voor de gemeente Oegstgeest zeer veel ge~ 
daan en wel op zodanige wijze, dat zijn werk 
ook bij zijn politieke tegenstanders steeds gro
te waardering ondervindt. 

Dit bleek o.m. toen dr. Thomas dezer dagen 
in een zitting van de gemeenteraad werd ge
huldigd. Bij deze gelegenheid werd hem de ere
medaille in zilver der gemeente Oegstgeest 
aangeboden. 

Gaama wensen wij wethouder Thomas met 
zijn jubileum en met zijn onderscheiding geluk 
en wij hopen, dat ook hij nog vele jaren voor 
de belangen van zijn gemeente en onze partij 
zal kunnen opkomen. 

Weer aan de slag (l) 

De vakantietijd is nu wel zo goed als voor
bij. Vrijwel elke Nederlander heeft zich; 

al dan niet begunstigd door enigszins draag
lijk weer, in elk geval kunnen ontspannen en 
zich voor een korte tijd kunnen losmaken van 
de dagelijkse beslommeringen. 

Thans gaat een ieder weer met frisse ideeën 
en vooral geestelijk uitgerust aan de slag. 

Dit geldt ook - behoort althans te gelden 
- voor het politieke leven. · 

Het winterseizoen dient zich weer aan en het 
wordt zo langzamerhand tijd in de afdelingen 
de nodige voorbereidingen te treffen voor het 

organiseren van de zo noodzakelijke activitei
ten. 

Hopenl.ijk zal het in onze V.V.D. afdelingen 
aan deze activiteit niet ontbreken. Er zijn o.m. 
twee belangrijke redenen om de komende win

. tercampagne tot een levendige en succesvolle 
te maken. 

In de- eerste plaats zijn daar de achter ons 

Mr. Van Lanschot bepleitte de instelling van 
een dici.:::.~aat-generaal voor de militaire oor .. 
logsslachtoffers, hetgeen ons zeker wel een ac
ceptabele eplossing lijkt. 

In elk geval zou in deze wat meer eenheid 
geen overbodige luxe zijn. 

Schreeuwend beeld 
liggende verkiezingen, die plaatselijk en pro- Gelijk men in de dagbladen heeft kunnen 
vinciaal zeer zeker reden geven tot een ver- lezen, zijn door het Centraal Bureau 
dere versteviging van onze partij. _ d Statisti k d 

Vooral in de gebieden, waar de V.V.D. haar voor e e e eerste voorlopige reaui-
positie wist te versterken zal het een eretaak taten gepubliceerd van de onlangs gehouden 

woningtelling. 
zijn, de behaalde voordelen · te consolideren Voordat wij iets naders over deze resulta
door het nauwer aanhalen van het onderling ten gaan zeggen, is het ons zeker een behoefte 
contact tussen de leden en het winnen van }u,t ~ntraal Bureau . voor de Statistiek ee~ 
nieuwe aanhangers. Dit JDDet tocll Wel eeu taak . · woord van lof toe te zwaaien voor de wel zeer 
zijn, die men met vreugdeeen enthousiasme zal-. ·snelle wijze, Waarop het deze eerste voorlopige 
vervullen. . resultaten heeft gepubliceerd. 

Anderzijds zijn er weer plaatsen, waar de Een ieder ligt de woningtelling als zodanig 
V.V.D. bij de laatst gehouden verkiezingen wat ongetwijfeld nog vers in het geheugen en het 
terrein verloor. Welnu, in deze gebieden moet Centraal Bureau moet wel zeer snel en efficient 
het eveneens een eretaak zijn om door een ac- hebben gewerkt om de grote hoeveelheid ge
tieve propaganda het enigszins verloren ·ter- gevens zo snel tot een overzichtelijk geheel te 
rein te heroveren. maken. 

Het kan niet genoeg worden herha,ald hoe Overigens, de eerste resultaten zijn ronduit 
belangrijk het werk van· de plaatsel.ijj'ke. ·af de-. gezegd bedroevend. Het woningtekort wordt 
lingsbesturen van een politieke partij is en hoe op 258.000 geschat. Wellicht kan een nadere 
verantwoordelijk die taak is voor de opbouw correctie dit vreselijke getal nog iets naar be
van het gehele partijapparaat! neden drukken, doch dit neemt niet weg, dat 

Onze Kamerfracties kunnen nog zulk een het tekort ook dan nog zeer aanzienlijk blijft. 
belangrijk werk doen, het zal weinig baten als We willen geen oude koeien uit de sloot ha· 
de betekenis van dit werk niet voldoende wordt len en nog eens de fouten van vroegere rege
uitgedragen en de kiezers niet in voldoende ringen in herinnering brengen. Immers, dit 
mate op de hoogte worden gehouden van het- geeft geen enkele baat en buitendien moet wor
geen door onze Kamerfracties, niet alleen werd den toegegeven, dat het woningbouwprobleem 
verricht, maar ook werd bereikt. een zeer moeilijk probleem is. Maar er zal toch 

Nogmaals, hier ligt een belangrijke taak waarlijk eens met grote spoed tot maatrege
voor de afdelingen door het organiseren van len moeten worden overgegaan, die een. v.er'" 
debat en/of forumavonden, kortom door het snelling van de productie mogelijk maken. Dit 
blijven voeren van propaganda. moet mogelijk zijn, gezien de talrijke belangrij-

ke adviezen, die de laatste tijd door diverse in

Weer aan de slag (11) 

Er is echter nog een' andere belangrijke 
reden, die onze bruisende activiteit door 

het gehele land dringend nodig maakt, te we
ten, de welhaast dramatische ontwikkeling van 
de Kabinetscrisis. ' 

Zonder overdrijving kan men zeggen, dat de
ze ontwikkeling bij zeer velen een onbehaaglijk 
gevoel heeft gewekt en wat nog gevaarlijker 
is: een gevoel van een zekere onverschilligheid. 

Tegen dit gevaar zullen wij als V.V.D.-ers 
zeker met de nodige felheid moeten strijden. 
Het is toch wel onomstotelijk vast komen te 
staan, dat de twee grootste partijen in ons 
land, de P.v.d.A. en de K.V.P. een bedenkelijk 
spel spelen, dat de politiek als zodanig in een 
kwaad daglicht stelt. Het is onze taak, dit de 
Nederlandse kiezer op een zo groot mogelijke 
schaal duidelijk te maken. 

We kunnen nu eenmaal de klok niet terug
zetten, maar wij durven de stelling te poneren, 
dat, indien op dit moment nieuwe verkiezingen 
zouden worden gehouden, zowel de P.v.d.A. als 
de K.V.P. van hun onvruchtbare arbeid de 
wrange vruchten zouden plukken. 

Voor ons ligt er in elk geval de belangrijke 
taak in brede kring te wijzen op deze ongezon
de gang van zaken, waardoor het .politieke le
ven van dit ogenblik wordt. gekenmerkt .. 

Wij willen vooruitgang en geen stagnatie. 
Wij willen ook bij de kabinetsvorming een reële 
weerslag van de uitspraak van de Nederlandse 
kiezers en geen politieke touwtrekkerij, die de 
democratie in feite ondermijnt. 

Daarom gaan wij strijdvaardig opnieuw de 
wintercampagne in, daarbij vooral een ernstig 
beroep doende op onze afdelingsbesturen om 
zich op te werpen als actieve strijders voor een 
militant liberalisme. 

Onder zes departementen 

Tijdens de ledendag van de afdeling Gel
derland heeft de landelijke president 

van de Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers, 
mr. W. van Lan.schot, medegedeeld, dat de cir
ca 25.000 militaire oorlogsslachtoffers, die er 
in Nederland zijn, met nietminder dan zes ver
schillende departementen te maken hebben. 

Wij zouden zo zeggen: niet bepaald een voor~ 
. beeld van efficiency in ons overheidsapparaat. 

stanties op dit gebied zijn uitgebracht. 
Het woningnoodvraagstuk blijft voor ons 

Nederlandse volk vijand nummer één. Het doet 
wel hoogst eigenaardig aan, dat de twee groot
ste politieke partijen in ons land twisten over 
"bezitsvorming", terwijl een veel ernstiger en 
groter probleem de onmiddellijke aandacht 
voor een sn~lle oplossing vraagt. . 

Wij willen hiermede niets ten nadele zeggen 
over het vraagstuk van de bezitsvorming zelve 
met zijn vele. aspecten, die het bestuderen on
getwijfeld waard zijn. 

Maar men kan nu eenmaal niet alles tegelij
kertijd oplossen. De woningnood is en blijft een 
nijpend probleem, dat bij voorrang om een op
lossing vraagt. Men krijgt zo de indruk, dat de 
P.v.d.A. en de K.V.P. in hun onderlinge naijver 
dit niet vermogen in te zien. 

Onmenselijk en onbegrijpelijk 

I n Clinton in de Amerikaanse staat Ten
nessee is de rassenhaat weer fel opge

laaid. Vele blanken verzetten zich aldaar met 
geweld tegen de gelijkstelling van negers met 
blanken met betrekking tot het bezoek van 
scholen. 

Inmiddels is er de noodtoestand afgekondigd 
en zijn tanks gebruikt om de orde te handha
ven. Er spelen zich onbegrijpelijke· tonelen van 
blinde woede af, waarin zelfs blanke gemeente
raadsleden de hand hebben. 

Een onbegrijpelijke en onmenselijke verto
ning, die men in de twintigste eeuw nauwelijks 
voor waar kan houden. 

Dit zijn zo van die berichten, die niet onmid
dellijk met de politiek te maken hebben, maar 
die ons niettemin somber stemmen en de vraag 
doen opkomen hoe zo iets in een democratische 
samenleving mogelijk is. 

Nederland is een klein land en het vermag 
op de gebeurtenissen te Clinton geen invloed 
uit te oefenen. Niettemin vormen dergelijke ge
beurtenissen een waarschuwing het eigen volk 
te bewaren voor een dergelijke verderfelijke 
mentaliteit. 

· Een gevoel van zuivere menselijkheid roept 
om een fel protest. 

Opdat ons erf schoon' moge blijven en de 
kiemen niet mogen overwaaien, die een discri• 
minatie tussen rassen propageert. Want ook 
hier staat het beginsel van de vrijheid op het 
spel. 

\ 
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hotel" verovert West-Europa 
(11)· 

Culturele aspecten van niet te onderschatten betekenis -

Technische problemen vragen de aandacht 

Men moet naar mijn mening de bete• 
kenis van het kamperen van de hon-
4erdduizenden Nederlanders, Belgen, 
Luxemburgers, Britten, Denen, Zweden, 
Noren; Duitsers, Fransen, Jtalianen, 
Oostenrijkers, Zwitsers, Spanjaarden en 
Portugezen, niet gering ach&tten ~ Ik 'Wil 
buiten beschouwing laten of dit geza
menlijk kamperen van zoveel bewoners 
van de Westeuropese landen de onder
linge banden versterkt. Ik geloof wel, 
dat velen hunner wel eens met elkaar 
kennis maken op de kampeerterreinen, 
maar van buitengewone betekenis kan 
ik dit niet achten, omdat ik herhaalde· 
lijk heb vastgesteld, dat de taalverschil
len een gesprek onmogelijk maken en 
bovendien velen zich slechts met hun 
eigen landgenoten bemoeien. Van veel 
groter betekenis is, dat de kampeerders 
uit de Westeuropese landen kennis ne
men van wat deze landen aan culturele 
waarden te bieden hebben. 

Dat zij voorts kennis nemen van. de 
aard van het landschap, dat ze tot op 
zekere hoogte in aanraking komen met 
het volk en het volksleven. 

Honderdduizenden zijn thans in staat 
de kunststeden als Ravenna, Venetil!,. 
Florence, Pisa, Rome, enz. te bezoeken. 
Dit zou onmogelijk zijn als ze een der
gelijke reis per trein of autobus moesten 
~naken en in hotels verblijven. Voor V'ele 
Jezinnen bijv. zou dit op onoverkome-

. . Jijke , kosten stuiten. De kampeerders 
· · , .logeren voor ongeveer een gulden per 
, .. nacht per persoon op de meeste kam

peerterreinen. Zij doen hun eigen potje 
zo nodig en kunnen in de meeste geval
len vrij behoorlijk eten tegen een niet te 
hoge prijs. Bovendien kunnen ze zo no· 
dig etenswaren op reis meenemen. Op 
deze wijze kunnen zij de kosten aanmer
kelijk drukken. En dit stelt hUn in staat 
met het gehele gezin bijv. een reis te 
maken naar Florence, Rome of Zuid
Frankrijk. 

:mn nu weet ik heel goed, dat velen 
, . wellicht. niet om Q.e Pieta van Michel 
· Angelo of een bezoek aan het Pitty-pa

leis in Florence de tocht naar Italil! 
ondernemen en dat even zovelen moge
lijk op de terugreis Orange voorbij rijden 
zonder er een bezoek te brengen aan 
het Amphitheater of Dyon passeren 
zonder zich bewust te zijn, dat daar de 
beroemde Mozesput van Claus Sluter te 
bewonderen valt. 

Gondeliers van Venetië 
Ik weet ook heel goed, dat voor velen 

de gondeliers van Venetil! veel interes
Santer zijn dan het. Dogenpaleis en dat 
de pracht van het San Marcoplein hun 
weinig zegt, maar dat neemt niet weg, 
dat duizenden anderen dat wèl weten 
en dat zij wèl genieten van deze eeuwen
oude cultuur. Ik heb herhaaldelijk kun
nen vaststellen, dat talrijke kampeer
ders, gewapend met plattegrond en reis
wijzers wel aandacht schonken aan deze 
monumenten van onze Westeuropese 
cultuurschat. En hoevelen keerden huts
waarts met foto's, die ze maakten aan 
de voet van de Keulse Dom, van de 
prachtige hekken van Nancy, van de 
fraaie Gothische kerk te Chartres, van 
de Kathedraal van Reims, enz. enz .. 

Grote bewondering heb ik voor wat 
A.N.W.B. en K.N.A.C. in dit verband 
voor hun kamperende en reizende leden 
doen. 

Het is mijn vaste overtuiging, dat 
honderdduizenden VVesteuropeanen door 
deze kampeertochten verrijkt worden en 
huiswaarts keren met het gevoel, dat 
ons werelddeel veel schoons te zien 
geeft. 

Onbekend maakt ·onbemind. Het 
maakt ook onverschillig. 

Wanneer }}et er ooit eens om zou 
gaan om te moeten strijden voor Euro
pa, dan zullen zij die eenmaal met eigen 
ogen aanschouwd hebben, wat dit deel 
van de aarde aan cultuurschatten bezit, 
ook weten waarvóór zij strijden. 

Zeker, men behoeft mij werkelijk niet 
te vertellen, dat vele kampeerders 
slechts naar het buitenland trekken om
dat het zo ver is en omdat het nu eén
maal "staat'• als je zeggen kunt in 
Italil! geweest te zijn, of gezwommen te 
:hebben in de Adriatische Zee. En ik 
weet ook heel goed, dat velen door te· 

kort aan kennis niet eens wetèn, wat 
er te zien valt in de plaatsen, die ze 
gaan bezoeken. Maar dat alles wordt 
beter, dank .zij de radio, de film en de 
televisie. Miljoenen mensen in West
europa hebben door deze moderne mid
delen van k8111lisversprelding hun ken
nis kUnnen verrijken en honderdduizen
den zijn wellicht daardoor gaan verlan
gen naar de dag, waarop zij dat alles 
eens van nabij zouden kunnen bezich
tigen. 

Waarom trekken? 
Men kan me tegenwerpen, dat dUizen

den alleen naar llet zuiden trekken, om
dat ze daar ten minste kans hebben op 
een paar weken zon, dat ze daar zich 
kunnen bruinen aan de Middellandse en 
de Adriatische Zee. Ik zal dit niet ont· 
kennen, maar nooit ben ik sterker oVer
tuigd geworden van de betekenis van 
het kamperen in het buitenland dan tij
dens deze trektocht door zes landen van 
West-Europa, waar ik zelf heb kunnen 
zien, hoevelen geïmponeerd werden door 
wat ze zagen en hoorden. Ja ook hoor
den, want een concert op het grote bin
nenplein van 't Pitty-paleis in Florence 
bijvoorbeeld is een belevenis, die nk 
mand ooit meer vergeet. En laat er da1c 
duizenden alleen maar naar de Midde> 
landse Zee trekken om de zon of om te 
genieten van de heksenketel, die er in 
deze zomermaanden in Nice en Cannes 
heerst, voor duizenden anderen - en 
misschien wel voor állen - heeft zo'n 
kampeertocht ook wat ariders betekend: 
nl. het beleven van een andere wereld, 
dan die, waarin men de rest van het 
jaar leeft. , , 

C.ple YHr 4lese rultr~e& n sendell ••••• 
M•J•Hr. Jelt. H. Sprl .. er, AlexeHer• 
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BELANGRIJKE PLANNEN 
VOOR HET KOME~DE 

WINTERSEIZOEN 

Aandacht voor onze 
tweedaagse conferentie 

September in het land, de va-
" kanties aan kant", kunnen wij 

wel zeggen, al gaat dat niet helemaal 
op. Maar in elk geval komt alles 
langzamerhand weer op gang en 
worden er plannen gemaakt. 

Ook de vrouwengroepen zullen 
binnenkort weer beginnen met haar 
bijeenkomsten. Mogen wij op een ver
slagje rekenen? 

Verleden jaar kregen wij die. niet 
zo veel. Nu is het waar, dat zo'n ver
slagje lang ·niet altij'd in het week
blad geplaatst wordt; dat is met onze 
beperkte ruimte· nu eenmaal niet 
mogelijk. Maar er wordt wel aan
dacht aan gegeven en het wordt ge
noteerd en bij tijd en wijlen bewijst 
het nuttige dienst. Wij hopen ze dit 
seizoen dus bij stromen te mogen 
ontvangen: 

Als wij kij·ken wat er landelijk op· 
stapel staat, dan is er allereerst onze 
eigen 

Tweedaagse conterentie op 
6 en 7 oktober 

zoals verleden jaar op de Pietersberg 
in Oosterbeek. 

Ik heb er in de vorige bijdrage al op 
gewezen, dat het aantal campings in .de 
laatste jaren snel is toegenomen, maar 
het aantal goed ingerichte kampeer
plaatsen is betrekkelijk klein helaas. 
Kampeer:terreinen als die van Ravenna, 
Florence, Montelimar, Innsbrück, LU· 
xemburg, om er slechts enkele te noe· 
men, zijn er niet zo heel veel. Dat is 
jammer. Want we mogen niet over het 
hoofd zien, dat slecht ingerichte ter· 
reinen, vooral uit · gezondheidsoogpunt, 
een gevaar kunnen betekenen. Mijn er· 
varing is, dat de gemeentelijk beheerde 
terreinen en de campings, aangesloten 
bij een federatie van kampeerterreinen, 
goed tot behoorlijk zijn. In het algemeen 
is hèt raadzaam alleen dergelijke kam• 
peerplaatsen te kiezen. Overigens zorge 
men zelf voor de grootst mogelijke zin
delijkheid. Een ervaren kampeerder 
weet waarvoor hij zich hoeden moet. 
Daarom moet een ieder, die voor het 
eerst gaat kamperen, dringend worden 
aangeraden zich op de hoogte te stellen 
van de gevaren, die aan het kamperen 
nu eenmaal verbonden zijn. ' 

Steeds meer kampeerders 
r 

Het aantal kampeerders zal in de ko
mende jaren ongetwijfeld snel toene
men. De reis- en treklust neemt toe en 
als we in West-Europa nog enige jaren 
de welvaart behouden, die we er thans 
kennen, dan zal het aantal scooters, 
motoren en automobielen zeker in een 
nog sneller tempo toenemen, waardoor 
de mogelijkheid voor lange tochten 
eveneens vergroot wordt. Herhaaldelijk 
heeft men in de laatste jaren kunnen 
bemerken, dat in de zomermaanden de. 

' Wij hebben gezocht naar actuele 
onderwerpen en zo zullen er behan
deld worden: lonen en prijzen; de 
nieuwe handelingsbekwaamheid van 
de vrouw (dit op verzoek); belastin
gen en de vrouw; en indr~kken -uit 
emigratiegebieden. 

En voor het traditionele "vragen~ 
uur" op zondagochtend (een "uur" 
van 90 minuten) kunt u zelf punten 
inzenden. 

De totale kosten zijn I 9.90, maar 
bij aanmelding vóór 18 septembër 
krijgt u I 1.:- reductie. 

Bijzonderheden staan op de convo
.caties, die door de centrale-veriegen
w?ordigsters verspreid worden. 

Verder is ons verzocht mede te cie
len, dat de najaarsledenraadvergäde
ring van de Nationale Vrouwenraad 
gehouden zal worden op woensdag 7 
november te Utrecht. Suggesties en 
voorstellen voor deze vergadering 
worden gaarne vóór 16 september in
gewacht bij onze vertegenwoordig
ster mevr. mr. E. Veder-Smit, Ruys
daellaan 9, Huis ter Heide. 

Tenslotte stuurt de afdeling Am
sterdam van Vrouwenbelangen ons 
een prospectus over een serie van 5 
discussie-avonden, waarop de meest 
actuele onderwerpen uit de Tweede 
Kamer, ingeleid door mej. A. Nolte, 
besproken zullen wordên door afge
vaardigden van de 5 grote politieke 
partijen, dus ook de onze. 

· Tevoren zal er een inleidings
avond zijn, waarop onze eigen mevr. 
Stoffels als presidente van het 
Hoofdbestuur van Vrouwenbelangen, 
"de politieke situatie in Nederland 
na de verkiezingen" zal behandelen. 

Het zullen ongetwijfeld interessan
te, leerzame avonden zijn en daar 
nog altijd veel vrouwen weinig van 
politiek weten en nog meer er niets 
van durven of willen weten, verzoekt 
men ons onze lezeressen in Amst~r
dam of omgeving er op te atten
deren. 

Inlichtingen secr. 
gen afd. Amsterdam, 
608, Geuzenstraat 2. 

Vrouwenbelan
Oranjehof, flat 

J. H.S. 

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

botels de toeloop van vakantie-gangers 
niet kunnen verwerken. Deze zomer bv. 
moesten velen in de auto of in een 
strandstoel of op een bank langs de 
boulevards van de Rivièra de nacht 
dool"brengen. De hotels a.ten vol en de 
particulieren die een bed over hadden, 
hadden allen een gast. Het is begrijpe
lijk, dat dergelijke ervaringen ertoe bij· 
dragen, dat het volgende voorjaar en de 
komende zomer duizenden een kampeer
tent zullen meenemen. 

Ook in ons land neemt het kamperen 
sterk toe. Men schat llet aantal kam· 
peerders op Zeven tot achthonderddui
zend personen. En het zal ongetwijfeld 
in de komende jaren nog groter wor• 
den. Het is duidelijk, dat deze kampeer
ders onmogeiijk in het eigen land zullen 
kunnen kamperen. De terreinen ontbre
ken voor een dergelijk groot aantal 
mensen. Men moet bovendien er reke· 
ning mee houden, dat ook in de omlig· 
gende landen het kamperen snel toe· 
neemt en dat voor de bewoners daar 
een kampeertocht door Nederland iets 
aantrekkelijks heeft. Dit betekent, dat 
we ten onzent voor de buitenlanders 
ruimte moeten laten. Het probleem 
wordt daarmee alleen maar moeilijker. 

De oplossing zal gezocht moeten wor. 
den in uitbreiding van kampeermoge
lijkl:leid buiten de landsgrenzen. België, 
Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, 
Frankrijk, Oostenrijk en Italil! en in de 
laatste jaren ook Spanje bieden die 
kans, maar dan alleen voor mensen, die 
over een scooter, motor of auto beschik· 
ken. Nu is in de laatste jaren ook voor 
hen, die niet over een dergelijk ver- · 
voermiddel beschikken een oplossing 
gevonden .. Er bestaat nl. de mogelijk
heid zijn kampeermaterlaat per trein 
te laten vervoeren. Het komt mij voor, 
dat aan deze oplossing meer aandacht 
kan worden geschonken. Ik denk in dit 
verband aan de mogelijkheid van het 
inleggen van een kampeertrein die en• 
kele wagons bevat voor vervoer van 
tenten en bij'behorende uitrusting. 

In West-Duitsland sohijnt men meer 
en meer gebruik te gaan maken van 
kampeer-autobussen. Ik zag nl. in Ve• 
netië en later in Ravenna en Pisa kam. 
peerterreinen, die een deel van het ter
rein gereserveerd hadden voor kam
peer-touringcars. 

Meer internationaal overleg 
Een ander punt verdient tenslotte 

aandacht. 
Het lijkt; me mogelijk, dat door over- . 

leg van de betreffende instanties in de 
West-Europese landen de verzorging 
van de kampeerterreinen verbeterd. 
zou kunnen worden. Frankrijk bijv. 
heeft 2000 campings, maar daarvan .is 
slechts een zeer klein gedeelte goed 
ingericht. Italil! heeft een aantal prima 
ingerichte terreinen. Oostenrijk en 
Zwitserland ook. Hoe het tn Duitsland 
is weet ik niet, maar de terreinen die 
ik langs de Rijn zag, waren niet best. 
Luxemburg daarentegen beschikt over 
schitterend ingerichte kampeerterrei
nen. Het toezicht is er streng en de re
sultaten daarvan zijn terstond vast te 
stellen. In ons land zijn goede terreinen, 
vooral op de Veluwe, maar in het zul• 
den vond ik campings, die beslist onvol
doende zijn ingericht. We wachten al 
enkele jaren op een kampeerwet. Het 
is te hopen, dat deze niet lang meer 
op zich zal laten wachten. Voor de be
vordering van het vreemdelingenbezoek 
aan ons land· is een net van goede cam .. 
pings van de allergrootste betekeni& Er 
zijn al enkele gemeenten, die het be· ' 
lang daarvan hebben ingezien. Ik noem 
in dit verband o.a. Den Haag en Delft. 
al rijst de vraag, of de kampeerplaatsen 
bij deze plaatsen niet té ver van de stad 
zijn verwijderd. 

v. M. 



Pro en contra Nieuw-Guineo 

De Papoease. 
ons 

bevolking 
woord 

heeft 

Waarom Soekarno on1 vreest 
<Ingezonden) 

Het nummer van 18 augustus bevat 
drie verfrissende artikelen. De heer 
A. F. van Wieringen Jr. is weer eens 
iemand, die er rond voor uit durft te ko
men, dat er nog zo iets als ,.nationale 
eer en ,.waardigheid" bestaat en die over 
het "vaderland" spreekt. De heer Van W. 
toont zelfrespect te bezitten en openlijk 
voor zijn land te voelen. - Alle hulde ! 

Ds. Yan Lunzen wijst er o.m. op dat 
Nieuw Guinea ,.ethnolol!'isch noch anders
zins tot Indonesië behoort". Dit is een 
waarheid, welke niet te veel kan worden 
uitgedragen. In dit verband wordt dezer
zijds het naslaan van de prachtige ency
clopedie van Ned. Indië aanbevolen. Ds. 
v. L. wijst m.i. terecht op het gevaar van 
de huidige tijd, nl. het dirigisme in kleine 
kring of m.a.w. het verschijnen van klei
ne Hitlertjes met aanhang, welke ande
ren willen domineren. In dit verband 
kunnen de P.B.O.'s, de Schappen c.s. ge
noemd worden. 

De heer E. Nypels slaat de spijker op 
de kop met zijn ,.terwille van miljoenen" 
heeft Nederland een uiterst slappe p()li
tiek gevoerd met alle gevolgen van dien. 

In het algemeen vraagt men zich af -

kennis nemende van het pro en contra 
inzake Nieuw-Guinea - hoe het mogelijk 
is, dat gezond denkende mensen .:.._ ook 
al. zijn het theologen of humanisten -
een miljoenen bevolking - welke gedeel
telijk nog in de oerstaat leeft en dus 
~er gevoelig is voor het nieuwe - wil
len overleveren aan het gezag van een 

···:·.,.·~je -*ienat;tD,j waaronder corruptie 
tiert (verklaring Hatta>? En dit groepje 
regeert een land 

1. waar heie bevolkingsgroepen zich van 
het. (imperialistisch) centraal gezag 
willen losmaken (Atjeh, Molukken, 
West Borneo, etc.) 

J. waar halve oogsten (copra, rubber) 
verdwijnen kunnen ter detrimentie 
van de gemeenschap 

8. waar opstand, ellende en armoede 
troef zijn 

~. waar op de rand van een chaos wordt 
geleefd 

· ': ~ 5. waar geen recht meer is en terreur 
heerst (Jungschläger, c.s.) 

I. waar overeenkomsten "stukjes pa
pier"· zijn. 

7. waar heethoofden en nog wel z.g. in
telligentia straat-demonstraties hou
den en denken daardoor wereldpoli
tiek te drijven 

8. waar men denkt met slimmigheidjes 
en achterdeurtjes iets te kunnen be
reiken (Concept rechten van vreemd 
kapitaal) 

9. waar het leger aan politiek doet. 
enz., enz. 

Wil men zulk een land de soevereiniteit 
over Nieuw-Guinea geve_n? 

De vraag stellen is haar beantwoorden! 
De Synode zou ik tevens willen wijzen 

op de woorden van de grootste protes
tantse staatsman aller tijden, onze Stad
houder Willem III, die - toen de Staten 

onder een verdrag met Spanje om steun 
trachten uit te komen: 
"Het zou zijn de ruïne van de Republiek 
zijn woord niet te houden en dit is hier 
altijd als een Maxime beschouwd". 

Dit had Joh. de Witt hem geleerd, 
zeide hij bij een andere gelegenheid. 

Nederland heeft plechtig verklaard, 
dat Nieuw-Guinea Nederlands gebied is. 
De Papoease bevolking heeft ons woord. 
Wil de Synode dit woord misschien bre
ken omdat het màar Papoea's zijn? Is 
het misschien die mentaliteit, welke de 
Synode er toe gebracht heeft NIET te 
protesteren of te .,betreuren", toen de 
nota bene hoofdzakelijk protestantse 
Ambonezen en Menadonezen aan hun lot 
werden overgelaten en hier een plechtige 
overeenkomst werd verbroken? 

Nederland heeft het oude Nederlands
Indië weten te brengen tot ongekende 
bloei tot heil van de bevolking niet alleen 
doch ook van de gehele wereld (dit laat
ste wordt wel eens vergeten). 

Nederland zal zonder twijfel Neder
lands Nieuw-Guinea eveneens tot grote 
bloei brengen en - wanneer met een ge
rust geweten de leiding aan de autoch
tone bevolking kan worden overgegeven, 
dit doen. - Juist omdat Soekarno dit 
weet en ook weet dat Indonesië nooit 
Nieuw-Guinea tot een bloei kan brengen 
zoals Ned. Indië in 1942 hamert hij zo op 
"West Irian". Hij kan zo'n mooi bestuurd 
land niet naast het zijne hebben terwijl 
ook de strategische ligging hel"' (en Rus
land) bekend is. 

Hij vreest ons omdat het t.z.,, wel eens 
zou kunnen gebeuren, dat verschillende 
Indonesische volken aan Dj!!-karta zou
den vragen, wijzende op een welvarend 
Ned. Nieuw Guinea: "waar blijft gij. met 
al uw mooie woorden?" 

A. W. G. BOELE VAN HENSBROEK 

Begrijpt men het 
no~ niet? 

<Ingezonden) 

nu 

Begrijpt men nu nog niet dat iedere 
poging van Nederlandse zijde om met 
Soekarno c.s. op betere voet te komen 
hem alleen zal voeren tot het stellen 
van nog hogere eisen ? 

Of het nu de synode is of een tweetal 
zakenlieden het kan alleen dat genoem. 
de resultaat hebben. 

Natuurlijk zou het voor Indonesië 
beter zijn tot een betere samenwerking 
met ons te komen, maar wanneer wij 
geen krachtige maatregelen tegen Soe. 
karno c.s. willen of kunnen nemen, is 
het het beste ze zoveel mogelijk te ne
geren. 

Er zijn vermoedelijk nog wel Indone
siërs met wie wat goeds te bereiken is, 
ze zullen wel niet alle in· de Berslap
p~riode vermoord zijn, maar Ze zullen 
voorlopig wel niets te vertellen hebben. 

Dr. G. C.A. VAN.DORP. 
Katwijk a/d Rijn. 

VOLLEDIGE INSTEMMING 
(lngezo~den) 

Naar aanleiding van het mgezondene 
van A. F. v. Wieringen jr, wil ik mijn 
volledige instemming daarmee betui
gen. Ik zou zelfs verder willen gaan en 
U berichten, dat ik me op het ogenblik 
schaam om Nederlander te zijn. 

Ik begrijp niet, dat dè president van 
Indonesia zo tegen· het kolonialisme is. 
Door zijn begeerte om Nieuw Guinea bij 
zijn bestuur te verlangen en wel met 
een bevolkingsgroep, die er helemaal 
niet in thuis hoort, vervalt hij in de 
fout, die hij ons ten onl'e()hte aanwrijft, 

G. C. E. MOESMAN. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asback 

* Beroepstlnanclerlnl' 
* Hypotheken * Levensverzeke~en 

Offerte z o n d e r verplichtingen. 

Diepenheimseweg 31, Goor . (Ov.) 
Tel. K 5470·816, b.g.g.: boodschap
pendienst. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Konlnginnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 11 1 1 8 8 en 
1 US '7 5 (K 1'700). 
Gironummer 6'7880, t.n.v. de ae
eretaria vaa de V. V.D. te Dea 
JIMc. 

Boekbespreking 

EEN JAAR 
"De Rw•ilche revolutie 
in W uter.e Olfen ". 
Stemmen van ooggetuigen. Maart 
1917-Maart 1918 door Dr. J. W. 
Bezemer. Uitg. J. M. Meulenhoff, 
Amsterdam. 

Uit tweeërlei oogpunt lijkt ons deze pu
blicatie van uitnemend belang. Allereerst 
omdat zij ons de Russische revolutie -
stellig, gelijk de schr. het uitdrukt, een 
der meest ingrijpende en aangrijpende 
gebeurtenissen onzer revolutionaire eeuw 
- in haar dramatische ontwikkeling nog 
weer eens duidelijk voor de geest roept. 
Maar ook omdat zij ons nog eens weer 
duidelijk aantoont, hoe moeilijk het voor 
de tijdgenoot is de contemporaire ge
schiedenis juist te beoordelen. 

De schrijver begint zijn verhaal bij de 
aankomst van de geallieerde missie in 
Sint Petersburg, enkele weken vóór de 
revolutie uitbrak. Daar heerste schijn· 
baar rust. De opwinding, veroorzaakt 
door de vermoording van Raspoetin, was 
bedaard. Er viel ongetwijfeld in brede 
kringen oorlogsmoeheld waar te nemen, 
(&Volg van het uitblijven van geallieerde 
- ook Rusische successen. Er was een 
algemeen, zij het vaag besef van de nood.: 
zaak van grondige verandering zowel op 
het punt van bestuur als van oorlogslei
ding. En nu is het al dadelijk tekenend, 
dat de rapporten die de leden der missie, 
na een verblijf van bijkans vier weken, 

aan hun regeringen uitbrachten, wel van 
alle hier aangeduide verschijnselen ge
waagden, maar in de waardering ervan 
verre van eenstemmig waren. Zelfs de 
militaire deskundigen onder hen kwamen 
van een bezoek aan het front met tegen
strijdige berichten terug. En wat de po
litieke situatie aangaat: het oordeel der 
buitenlandse missieleden blijkt in sterke 
mate beheerst te zijn door hun subjectie
ve opvattingen, hun sympathie voor en 
hun vertrouwen in één van de groeperin
gen, die naar wijziging in de staatkundige 
structuur van het oude Tsarenrijk streef
den, van de kringen der grootvorsten en 
de hofadel, de officieren en intellec
tuelen, de liberale hervormingsgezinden 
af tot aan die van de revolutionaire so
cialisten toe. 

Nu zou men - zij het met enige over
drijving - kunnen zeggen, dat Rusland 
altijd een raadsel voor het Westen is ge
weest, ook dus .toen er van een ijzeren 
gordiJn nog geen sprake was. Het is ech-. 
ter voor dit Westen dan toch wel bitter 
tragisch geweest, dat het zich. in de eerste 
wereldoorlog heeft moeten verbinden 
met een bondgenoot, van welks "psyche" 
ze zo weinig begrip had als ook uit de 
rapporten dezer missieleden bleek. Het 
is deze op zichzelf begrijpelijke onkunde, 
die het Westen ook voor een juist begrip 
van de Russische revolutie zÓ lang in de 
weg heeft gestaan en die. erger, ook in 
de sindsdien verlo•)en jaren het Westen 
telkens voor pijnlijke verrassipgen heeft 
geplaatst. Wij rekenen daartoe óók de 
periode van de tweede wereldoorlog en 
<'!ë:'t'na, d"e t"a~s ve•·keert in de. faze van 
Stalins postume .~onttroning". 
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AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling Zeist benoemde 
middens-.dscommluie 

Na het optreden van het midden
standsforum op H mei j.l., werd te Zeist 
een plaatselijke middenstandscommissie, 
bestaande uit de heren C. P. Lenshoek, 
J Braat, M. E. van Uchelen, H. E. van 
Tellingen en K. W. Medema, in het 
leven geroepen. 

Deze commissie kwam· onlangs bijeen, 
waarbij zij de richtlijnen, volgens welke 
zij gaat werken, vaststelde en uit haar 
midden de heer Lenshoek tot voorzitter, 
de heer Braat tot lste secretaris en de 
heer Van Uchelen tot 2de secretaris be
not!mdt>. 

-*-

De ontwikkelingsgang der revolutie 
kunnen wij aan de band van dr. Beze
mers boek als van dag tot dag vollen. Dit 
is, vooral voor jongeren, die dit tijdvak 
niet mee beleefd hebben, uiterst leerza
me lectuur, al Is ook deze vaak bescha
mend voor velen die daarover voor en na 
hun "verstandig" oordeel ten beste heb
ben gegeven. Dit stemme de lezer tot een 
zekere skepsis ten aanzien van veel wat 
ook nu als voorlichting over het }luldlge 
Rusland aan de markt gebracht wordt. 

Toen - om slechts een voorbeeld te 
geven - duidelijk was, dat het gematigde 
Kerenstri-bewind de revolutie niet in or. 
delijke banen zou kunnen leiden. zOnden 
de geallieerden een aantal socialistische 
voormannen naar Rusland om te trachten 
de chaos af te wenden. Een hunner, Mar,. 
cel Cochin - weldra tot het communisme 
"bekeerd'' -moest bekennen, op de dag 
van Lenins aankomst te St. Petersburg, 
niets meer begrepen te hebben van wat 
zich daar toen voltrok. Niet anders was 
het met anderen als Van den Velde, De 
Man etc, Misschien heeft de (conservatie., 
ve) Buchanan, destijds Brits ambassa
deur, in zijn skepticisme het gehele geval 
nog het meest juist beoordeeld en in zijn 
voor het westen rampzalige gevolgen 
voorzien! 

Het jaar, dat Dr. Bezemer als 'in een 
film van beklemmende inhoud aan de 
lezer voorbij laat gaan. is inderdaad een 
voor heel de wereld beslissend jaar ge
weest. Men leze zijn boek, dat eindigt 
met een weergave van Harold Williams 
(correspondent van de Daily Chronicle) 
eindindrukken van dit vee~bewogen jaat", 
die de auteur aldus samenvat: 

"De revolutie had hem krachten, in
stincten, emoties onthuld, waarvan hij ·· 
het bestaan niet had vermoed. Hij had 
het gevoel dat hij de westerse bescha
ving, de westerse democratie. nooit meer 
met dezelfde ogen zou zien. Hij geloofde 
vast in een verzoening van volk en intel· 
ligentsia en in een liberale restauratie, 
maar tegelijkertijd was hij vervuld van 
vage voorgevoelens over de betekenis 
van de gebeurtenissen in Rusland voor de 
vorm, die de toekomstige wereldbescha· 
vi·"~ zo•1 <Hmnemen. De moderne "'ester. 
se beschaving, die de Europeanen eens in 
de eerste roe:; van hun technische over. 
winningen onveranderd· aan de volken 
van Azië meenden te kunnen opleggen, 
zou hen nu bereiken in het licht van de 
RliS$ÎSChe experimenten · van de· Russi
sche revisie. ,De wijze waarop China en 
India tot de nieuwe wereldbeschaving 
zullen toetreden .... zal grotendeels wor
den bepaald door wat er geschiedt en zal 
geschieden i11 Rusland". 

Met de aanhaling; van deze in 1918 ge
schreven woorden brengt de schrijver ons 
midden in een proces, dat thans, dertig. 
jaar later, volop gaande is. Dit betekent, 
dat wij hier te doen hebben met een ge
schrift, dat meer geeft dan de gruwelijke 
kroniek van één jaar huiveringwek•kend 
gebeuren in een land, dat psychisch 
ev~ ver van on5 afstaat als het ons ge
ografisch, soms beangstigend, dicht nabij 
is. deR.-

TUINARCHITECTUUR- BOOMKWEKERIJEN 

Ontwerpeu 
Aanleggen 
Onderhouden 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartweg 98 • Rotterdam (0.) • Tel. 121U 



VBUBEID EN DEMOCBATIIl 

Politiek nieuws uit de hoofdstad 

Gemeentebegroting ingediend 
Eindcijfer met 

1'oenemend 

10 procent gestegen 

bij het gemeente

vervoerbedrijt 

• rur,m 

verlies 
-

De gemeentebegroting van Amsterdam voor 1957 is verschenen en 
het blijkt dat het eindcijfer van het totaal v~ inkomsten en uit

gaven al weer hoger is en ten opzichte van 1956 met ruim tien procent 
is gestegen. Een stijging; welke B. en W. goeddeels toeschrijven aan de 
verhoging van de lonen en de stijging van materiaalprijzen. 

"subjectieve" bijdrage uit het gemeente
fonds. Amsterdam rekent elk jaar bij zijn 
begroting wel op iets; dit keer heeft het 
iets de naam van .,subjectieve" bijdrage 
gekregen. Het komt er natuurlijk op neer 
dat de begroting niet sluit, dat er - ten
minste wij hebben zo'n poging niet kun
nen ontdekken - niet is getracht haar 
sluitend te maken, doch dat de grote 
broer, het rijk, wel zal bijpassen. Aan een 
kant altijd het bezwaar van aantast~ng 
van de gemeentelijke autonomie, aan de 
andere kant steeds, zonder poging de za
ken zelfstandig de baas te blijven, snel 
aankloppen bij het rijk. 

Wat nu van deze begrotll1g te zeggen? Het is, evenals voorgaande 
jaren, een administratief- en allerminst een beleidsstuk. Er wordt ge
zegd wat er zal worden uitgegeven en er wordt berekend, wat men zal 
dienen te ontvangen van het rijk om al deze uitgaven te bekostigen. 

Dat systeem blijft ons toch weinig be
vrediging schenke~. Wanneer men ook 
thans. weer leest, .dat het college het toch 
eigenlijk betreurt dat de gemeenten geen 
eigen belastinggebied meer hebben en 
volkomen afhankelijk zijn van het rijk 
- 1957 is ten opzichte van de financiële 
verhouding rijk - gemeente het laatste 
jaar van de .,noodvoorziening" - dan 
vraagt men zich af hoe het college de 
zaken zou opvatten indien de gemeenten 
:wèl . hun eigen belastinggebied zouden . 
;JMbben. Want dan zoude sommige ge
lmeenten en vooral Amsterdam veel ster
ker gebonden zijn hun uitgaven te gaan 
bepalen naar gelang van de inkomsten 
- de tering naar de nering zetten, zo
als de heer Ie Cavelier het zo dikwijls 
heeft geformuleerd - en dari zouden fi
nanciële uitwegen, die thans kunnen wor
den geforceerd in hoop en vreze op extrà 
uitkeringen uit het gemeent,efonds, in be
Jangrijke mate zijn afgesneden. Dan zou 
,men een begroting weer in evenwicht 
moeten brengen. Wat men thans doet, 
. terwijl men zachte verwijten richt aan 
het adres van het rijk, komt hierop neer, 
dat men zonder veel hoofdbrekens zijn 
gang gaat. 

In hun missleve ter begeleiding van 
deze begroting vindt men dan ook gener
lei aanwijzing omtrent· het beleid dat 
B. en W. denken te volgen. Er wordt op 
gerekend dat het rijk dit voor zijn reke
ning neemt (de' zes-procent Ioonsverho-

, ging) en dat (verhoogde vakantietoe
slag), doch men leest bijvoorbeeld- niets 
over de mogelijkheid om bij de steeds 
knellender financiële toestand voort te 
kunnen gaan met allerlei urgente wer-

ken, die destijds zo keurig in rangorde 
op een lijstje zijn geplaatst. De zaken 
lopen wel ...... 

Op een punt is er een lichte angst
kreet. Het is zo moeilijk geld te lenen, 
klagen B. en W. en zij hopen dat de geld
markt niet zo krap blijft, want anders 
ontstaat er groot gevaar dat men niet 
over de nodige gelden vo.or de gewenste 
investeringen zal kunnen beschikken. 

• • • 
· Er blijft .,een tekort over" van onge

veer tien miljoen gulden en Am
sterdam -hoopt wat dit betreft op een 

• • • 

Om enkele belangrijke punten er uit 
.· te tillen: de kosten van openbare 

werken zullen belangrijk stijgen, de 
winst van het gemeente-energiebedrijf 
wordt aanzienlijk hoger geschat; het na
delig saldo van het gemeentevervoerbe
drijf helaas eveneens. Het hoofdstuk on
derwijs, kunsten en wetenschappen ver
schijnt op deze begroting met een alweer 
toegenomen nadelig saldo - de univer-

Burgemeester d' Ailly 
Burgemeester d' Ailly heeft doen weten - vooreerst in een brief 

aan de raadsl~den- dat hij aan koningin Juliana heeft verzocht 
hem met ingang van 1 januari ·a.s. van zijn ambt als burgemeester van 
Amsterdam te ontheffen. 

Het bericht kwam bij verrassing en de verrassing zal voor velen nog 
groter zijn geworden door de verklaring van mr. d' Ailly dat hij nog in 
't geheel geen plannen had voor de toekomst. Hij wist niet welke bezig
heden hij, na te zijn afgetreden als burgemeester, ter hand zou nemen. 
De verklaring voor deze ontslagaanvrage heeft burgemeester d' Ailly 
ook gegeven: na tien jaar aan het hoofd van Amsterdam te hebben ge
staan wil hij het veld ruimen, want dan moeten er weer eens nieuwe en 
frisse ideeën tóegang krijgen. 

Deze motivering getuigt van een grote 
mate van objectieve beschouwing ook te
genover zichzelf en houdt, dat nemen wij 

het adres van burgemeesters van Am
sterdam, die langer dan tien- jaar eerste 
burger van de hoofdstad zijn geweest. In 

althans aan, generlei veroordeling in aan zoverre moet de objectieve beschouwing 
nopens een limiet, welke iemand aan zijn 
eigen beleidspotentie stelt, toch waar

EEN EEUW K.N.S.M. 
schijnlijk wel weer als subjectief worden 
opgevat. 

De bladen hebben tegelijk met het be
richt van het aftreden van mr. d' Ailly 
beschouwingen gewijd aan zijn ambts
periode, zijn representatiereizen voor 
Amsterdam over de gehele wereld enz. 
enz. en sommige bladen hebben tevens 
.namen genoemd van degenen, die als zijn 
opvolger zouden kunnen worden ge
noemd. De keuze is op dit ogenblik, bij 
het komen en vooral het gaan van een 
aantal ministers, waarschijnlijk nogal 
groot. Wij zullen ons niet in gissingen 
verdiepen en het beloop van de benoe- · 
ming van mr. d'Ailly's opvolger rustig 
afwachten. Binnenlandse Zaken heeft 

De Koninklijke Nederlandse Stoom-
boot-Maatschappij n.v. gaat haar 

eeuwfeest vieren. De maatschappij begon 
honderd . jaar geleden met een kleine 
vloot van ongeveer zeven schepen en 
heeft zich gaandeweg uitgebreid tot een 
enorme onderneming, is van Europese 
rederij tot een wereldrederij tiitgegroeid. 
De vloot van de K.N.S.M. telt nu 77 sche
pen, terwijl er bij dit eeuwfeest boven
dien nog twee passagiersschepen, zeven 
vrachtschepen en zes kustvaartuiten op 
stapel staan. 

Dit jubileum dwingt respect af jegens 
allen, die in dienst van de maatschappij 
hebben bijgedragen tot deze expansie en 
niemand zal zich in respect tekort ge
daan voelen wanneer men bij dit jubi
leum bijzonder hulde brengt aan de op
eenvolgende mannen, die deze maat
schappij een eeuw lang aan de top heb
ben geleid en wier durf, energie en on
dernemingslust·- in belangrijke mate de 
groei van de K.N.S.M. heeft bevorderd. 

Amsterdam kan trots zijn op deze 
maatschappij, die ook voor hèt econo
misch belang van Nederland, doch van 
de hoofdstad in het bijzonder grote ver
diensten heeft. Men wenst de K.N.S.M. 
gaarne toe, dat aan haar reeds"rijke ge
schiedenis in lange toekomst nieuwè en 
belangrijke hoofdstykken zullen worden 
toegevoegd. 

Het jubileum van de K.N.S.M. zal een 
jubileum van allen voor allen zijn. Het 
personeel biedt een monument aan op 
de terreinen van de etablissementen van 
de K.N.S.M. Er komen tien feestavonden 
voor het personeel, opdat ieder - het 
personeel is zeer omvangrijk ;:_ daarin 
betrokken. zal zijn. Er is ook geqacht aan 
de mannen op zee; zij zullen ook dit 
eeuwfeest op 1 october a.s. meevieren. 

Op dinsdag 3 october zal de· directie in 
de nieuwe passagiershal van de ni.aat
scháppij van· 15 tot 17 uur een receptie 
houden. 

wel aanstonds enkele gewichtige benoe
mingen voor de boeg. Zowel in Den Haag 
als nu ook te Amsterdam komen burge
meesterspasten Vrij en wie weet zal er 
bij de benoeming nog weer een politiek 
woordje achter de schermen worden mee
gesproken. Er zijn partijen, die precies 
het lijstje bijhouden v.an wie er aan_ de 
beurt is. 

Wij houden niet van dergelijke lijstjes. 
Wij zouden aan het hoofd van Amster-
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siteit gaat weer ruim twee miljoen meer 
kosten - en voor -·het overige is er een 
stijgende lijn zonder schokken. 

Uit de mededelingen van de wethouder 
voor de financiën, mr. F. H. C. van 
Wijck, die deze begroting tegenover de 
pers heeft toegelicht, heeft men kunnen 
vernemen dat er allerlei tariefeverhogin
gen in de pen zijn. Concreet wilde de 
wethouder echter nog niet zijn. Doch on~ 
danks tariefsverhogingen blijlt er nog 
een aanzienlijk nadelig saldo bij het to
taal der gemeentebedrijven bestaan. 
Vooral de IJ-ponten blijven Amsterdam 
veel geld kosten en er zal in 1957 nog 
3'h miljoen op de gemeentebedrijven moe
ten worden toegelegd. 

.gaat heen 
dam een man benoemd willen zien, die, 
welke ook zijn politieke overtuiging is, 
met grote energie en voortvarendheid de 
stad vooruit weet te brengen. Hij zal wel
kom zijn . 

KLACHT OVER 
"Kl~AAGMUUR" 
Het V.V.D.-raadslid mevrouw G. Wijs

muller heeft schriftelijke vragen 
gesteld over de muren, welke aan som~ 
mige zijden van de speelplaatsen op het 
Weteringplantsoen zijn gebouwd en diè 
blijkbaar reeds de naam van "klaagmu~ 
ren" hebben gekregen. Zij doorsnijden 
dwars de ruimtewerking van dit plei~_~: 

en mevr. Wijsmuller, die kennelijk na"' 
mens vele burgers spreekt, is met deze 
oplossing niet erg gelukkig. 

Fraai is het ook allerminst wat men 
daar ten beste heeft gegeven. Wij hebben 
ons over de aanleg van die muren zo 
verbaasd, die aanleg zo absurd geoor~ 
deeld, dat wij er over hebben gezwegen 
uit angst van deze tijd en zijn artistieke 
uitingen niet meer te begrijpen. In zulke 
gevallen zwijgt men dan, twijfelende aan 
zichzelf; Maar nu mevr. Wijsmuller er 
iets over heeft gezegd durven wij ook 
voor onze verwondering over deze "ar
chitectonische" oplossing uit te spreken. 
Deze muur, dwars door het groen, is af· 
schuwelijk. In een krant hebben wij ge
lezen dat de muren er ook niet voor óns 
zijn, doch voor de kinderen, die er spe
len èn voor wie deze muren juist het 
hinderlijke verkeersbeeld aan het uit
zicht onttrekken, zodat de spelconcentra
tie er niet onder lijdt. 

Wij gunnen de jeugd graag de toe
komst doch niet deze muur. En, maar 
dat is een ander chapiter, wij vonden het 
pleintje al duur genoeg zonder deze mu
ren, waarvoor, zo mag men uit de vra
gen van mevr. Wijsmuller afieiden, zo
veel bakstenen werden. gebruikt als no
dig zijn om er een paar "huizen van te 
bouwen. 

Enfin, wellicht is het een zaak van 
afwachten en verdwijnen de muren· weer 
bij de volgende reorganisatie van dit cir
cuit. · ·· 
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VRIJBEID EN 
DEMOCRATIE 

' %aterdo1 15 Îept. I tSCS • Ho, 411 · 

Onze Statenleden 
vergaderden 

(Zie pa1. I> 

W·EfK BL Ä D V Ä N DE VOLKS P Ä RTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMO CR Ä Til 

Nogmaals: Hel drama ener Kabinelsform~lie 
*. * .,Degenen, ~e voor de~ 8~g .vau;J. ~-* ken van de laatste tien wekea ver-
antwoordelljk zijn, benijden wij niet. Zij zullen 
- terecht - door de publieke afkeuring wor
den getroffen". 

Aldus sehreven we in het hoofdartikel in ons 
blad van 1 september, gewijd aan het drama 
der Kabinetsformatie 1956. · 

We weten niet, hoe het er met de formatie 
voorstaat aan het einde dezer week of hoe, 
wanneer dan ininid.dels w e 1 een Kabinet uit 
de bus mocht zijn gekomen, dit eruit zal zien. 

Maar op het. ogenblik, dat we ons artikel 
schrijven, aan het begin van de 13de week, krij
gen de aangehaalde woorden een nog grimmi
ger actualiteit dan ze toen reeds hadden. 

Of de belangen van -het land rechtstreeks en 
in belangrijke mate zijn geschaad, kunnen we 
niet beoordelen. Tenslotte i s er altijd .een Ka
binet, zij het dan een demissionair Kabinet, dat 
verricht hetgeen in ieder geval moet worden 
g·edaan. 

Wat echter we 1 vasts~t is, dat grote psy
chologische schade wordt aangericht in ons 
volk. 

• • • 
. ''ITie het politieke leven en de eerlijke poli~ 
. ' ' tieke strijd -om beginselen en om de gro

te vraagstukken van staatkundige, economi-
' -~~ • -~ .ro. nog altijd &iet als eea 

groot loei· vow een ontwikkeld en democra
tisch vOlk, slaat de apathie - om niet te zeggep 
antipathie- jegens de politiek, welke het sle
pende bUjYen van de Kab~etsformatie in ons 
volk opwekt, met grote bezorgdheid gade. 

Het eindeloos in de binnenkamer om elkaar 
heendraaien zonder dat men spijkers met kop
pen durft slaan, wekt in brede kringen wrevel 
en ontstemming en blaast de altijd kankerende 
"nihilisten", maar óók het nog groter aantal 
onverscbilligen, wind in de zeilen. 
· In het vorige hoofdartikel heeft onze redac

tionele collega de R. met de ernst, welke dit 
onderwerp verdient,· de vraag behandeld, hoe 
de hedendaagse intellectueel staat tegenover 
'Cie politiek. 

Betreurenswaardige gebeurtenissen als deze 
tot een ziektecrisis verworden formatie ver
zwaren de taak van hen, die juist ook onder 
·het inteUectuel~ volk~deel de politieke belang
stelling en het politieke bewustzijn trachten op 
te wekken of te verstevigen, in belangrijke 
mate. 

* •• 

Dat de V.V.D.-fractie en zij, die voor haar 
in het bijzonder zijn opgetreden wan

neer zulks werd vereist - de heren Oud en 
Korthals - voor deze noodlottige gang van 
zaken naar onze stellige overtuiging geen 
mede-verantwoordelijkheid dragen, kan voor 
onszelf een troostende gedachte zijn, de nood
lottigheid van de feitelijke situatie wordt er 
echter niet door· teniet gedaan . 

. De eis mag, naar het ons voorkomt, gesteld 
worden, dat zo kort mogelijk hetzij na de 
Troonrede, hetzij na de Regeringsverklaring 
van het nieuwe Kabinet, de algemene politieke 
beschouwingen in de Tweede Kamer zullen 
worden gehouden. 

·Onze fractievoorzitter, prof. Oud, zal dan 
ongetwijfeld het zijne te zeggen hebben en zo 
volledig mogelijke opening van zaken eisen, op
dat de kaarten uit het politieke spel~der-bin
n~nkamer voor ieder duidelijk zullen komen te 
liggen. · 

• • * 

Zijn we dan uitsluitend pessimistisch? 
Zo is het gelukkig niet: Onze behoefte 

om van alles toch nog de goede zijde op te zoe
keD, wil1eft. we ook t.l1 a n s niet verloochenen. 

Er ~s~t, naar wij. m~en. namelij~ de mo
gelljklïeidj dàt uit deze nb.re weken toch ·ook 
enkele winstpunten ·naar voren zullen treden. 

In onze na-oorlogse, 'dOOl' de rood-roomse·sa
menwerkiilg behee~tè politieke verhoudingen 
is men het ministersambt steeds meer als een 
"vaste. betrekking" en bepaalde ministerszetels 
als bolwerlt• \'oor bepaalde partijen gaan be
schouwen, die men met hand en tand "voor de 
partij" heeft te verdedigen. 

En nu spreken wij nog maar niet eens over 
het tot in het belachelijke tegen elkander af
wegen van de "zwaarte" dier zetels. 

Bovendien is een bijzonder soort ministeriële 
solidariteit gegroeid, waardoor iets, dat tegen 
e e n minister wordt ondernomen, onmiddellijk 
. het gehele Kabinet op de achterste benen 
plaatst. 

Een ministercrisis, die niet onmiddellijk te
vens op een volledige Kabinetscrisis zou uitlo
pen, is vrijwel ondenkbaar geworden. 

Zodra een minister zich schrap zet, wordt 
de Kamer dus voor de uiterste consequent~e 
van een volledige Kabinetscrisis geplaatst, met 
het gevolg, dat zij bijna altijd zal zwichten. 

* • • 

Dit alles heeft het in de ogen van de gewo
ne staatsburger en kiezer door de sta

biliteit der Nederlandse politieke verhoudingen 

toch,~. weinig' s~tacw,tre parlementaire I~ 
ven een saailïeid v'erlèeád, · Welke. zijn Jaatatë 
sprank belangstelllng dreigt te doven. 

Wanneer uit de binnen&kamerse crisis van 
thans eens een geheel nieuw Kabinet, geba
seerd op andere verhoudingen en samengesteld 
uit grotendeels andere personen, zou voortko
men, of zelfs wanneer (omdat de tijd voor een 
ingrijpende wijziging wellicht nog niet rijp is) 
een (extra-parlementair) z.g. "intermezzo-ka
binet" zou optreden, dat de fracties de gelegen
heid zou bieden, geheel zichzelf te zijn en naar 
nieuwe verhoudingen en nieuwe vormen van 
samenwerking te groeien, dan mag dat o.i. als 
een toch nog belangrijk winstpunt worden be
schouwd. En dit geheel onafhankelijk van de 
vraag of bedoeld Kabinet politiek onze sympa
thie zou hebben of niet. 

Er is in bepaalde kringen in ons land een 
overwaardering voor de politieke stabiliteit, 
voor de "rust" in het staatkundige leven ont
staan. 

Wij willen daartegenover stellen: Laat het 
maar eens stormen in onze politieke contreien. 

Maar dan ook een echte, voor ieder waar~ 
neembare storm, die vele kwasi vastigheden 
wegvaagt, en geen binnenskamers kattespelle
tje, dat zich vrijwel geheel aan de publieke be
oordeling onttrekt. 

BIJ HET AFSCHEID VAN 
Mr. W. C. WENDELAAR 

Mr. Wendelaar heeft ons medegedeeld, dat 
hij, met het oog op zijn leeftijd; besloten heeft, 
bij de door de Grondwetsherziening nodig ge
worden verkiezing van leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, geen eventuele 
berverkiez~g te aanvaarden. 

* * Mr. Wendelaar niet meer in het prakti-
* sche politieke leven! Wie, als wij, zij 

het op geheel andere plaatsen dan hij, van mr. 
Wendelaars intrede in de landspolitiek af met 
hem in het strijdperk heeft ge~taan, kan zich 
dit besluit nog maar nauwelijks realiseren. 

Het was in oktober 1933, dat de toenmalige 
Liberale Staatspartij .,De Vrijheidsbond" hem, 
de populaire burgemeester van Alkmaar, als 
opvolger van mr. D. Fock, tot haar voorzitter 
koos en hem dezelfde maand ook in de Tweede 
Kamer bracht, na de overgang van mr. H. J. 
Knottenbelt naar de andere zijde van het Bin
nenhof. 

Hoe populair mr. Wendelaar zich in deze nij
vere gemeente in het hart van Noordhoiland 
heeft weten te maken, was in 1932 nog eens 
ondubbelzinnig gebleken bij zijn koperen jubi
leum als burgervader. 

De monumentale lantaarn op het Kerkplein, 
welke niemand, die Alkmaar bezoekt, over het 
hoofd kan zien, is een blijvende herinnering 
van Alkmaars burgerij aan mr. Wenq.elaars 
burgemeesterschap. 

Zowel voor die burgerij als voor burgemees
ter Wendelaar zelf, was het, zo kort na dit 
jubileumfeest, een moeilijk afscheid. 

* * • - . 
Dartijvoorzitter bleef mr. Wendelaar tot 
r 1938, toen hij deze functie aan prof. mr. ' 

B. M. Te1ders overdroeg. · 
. Teleurstellingen zijn de heer Wendelaar in 

die jaren niet bespaard gebleven, maar hij 
heeft deze met moed en op waardige wijze het 
hoofd geboden. 

Van nu af kon de heer Wendelaar zich met 
nog meer energie aan het Kamerlidmaatschap 
wijden, dat hij tot aan de verkiezingen van 
1946 heeft bekleed. 

Het persoonlijk~ contact met de heer Wen
delaar hadden wij in die jaren vooral in de re
àactie van "Het Liberale Weekblad", waarvoor 
hij geruime tijd o.a. zijn levendige overzichten 
van het werk aan het Binnenhof schreef. 

Bijzondere bekendheid in .de parlementaire 
historie heeft hij gekregen door zijn a~tie ~aar 
aanleiding van de destijds grote beroermg wek
kende kwestie van minister Goselings optreden 
tegen de marechaussee-brigade te Oss en door 
zijn (in juni 1938 tenslotte met 50 tegen 37 
stemmen verworpen) voorstel tot het instellen 
van een parlementaire enquete naar al hetgeen 
met deze gebeurtenis verband hield. 

(Zie vervolg pag. 2 onderaan) 
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Op het • terrein van ons onderw~js • IS nog 
veel werk aan de winkel 

De vorming van onze kinderen is een vraagstuk van de eerste orde 
Uit de mededelingen, die bl de loo~ van de laatste drie maanden bekend 'wer. 

•n, blijkt niet, dat de vei'IIChil.lende formateurs en bllormateurs bij hun pogingen 

em - kabinet te vormen, en~Stlg cestuit zijD op ~pver&chUiea ten aan. 

zien ·van het toekoJDJtip re,eriapbeleld voor wat bet on4erwijs heVelt. 

Moe& blend& de. eoneluale p&rokken worden, dat de 'be&relfende partijen bet 

over dat te voeren beleid bl grote trekken eell8 zijn 'l 

Er was grond om aan te nemen, dat pok onderwijs wel eell8 moeilUkheden zou 

Jiebben kunDen opleveren, Immen er 18 bl . de laatste jaren lllCherpe kritiek 

ceoefend op. de cang van zaken bij het OllderwijL 

Men berillnere lllcb Bleehts~ - sem-ee.wend tekort aan leerkraebtea bij bet 

Jager onderwijiJ, een e1'118tlg tekort aaa leerkracllten bij venebillende takken van 

bet voortgezet onderwijs. 

Over de oorzaken v~ dat alles 18 veel opgemerkt bl en bulten de Kamers. -. 

sijn ook verwijten gemaakt aan bet adrell van de mbll8ters der laatste kabinetten. 

Ia onderwijzerskringen Merste onatemmlng en het woord staking werd zelfs 

uiqe&proken. Maar er was mêér. 

· Prof. dr. Fred Polak heeft daarop de 
aandacht gevestigd in zijn .boek: "Om 
bet behoud van ons bestaan". Het on
derwijs, zo .zegt hij, is onze grootste 
groot-industrie, waarin jaarlijks door 
overheid en gezinnen zo ongeveer %. 
miljard gulden wordt gestoken en waar-

. 4n. het grootste aantal arbeidskrachten 
in ons land te werk is gesteld. 

Maar onze overwegend genationali
seerde onderwijs-industrie rendeert mo
menteel nauwelijks, aangezien zij in 
hoge mate inefficiënt te achten valt. 
· Het lager onderwijs telt 130 à 140.000 

zittenblijvers. 
Bij het v.h.rn.o. blijft jaarlijks ruim 

een kwart van alle leerelingen zitten en 
bereikt nog niet 50 % der leerlingen de 
eindstreep en daarvan de helft zonder 
struikelen. · 

Bij de studenten is een uitval van 30 
à 50 % en wordt van de overblijvende 
70 à 50 % in doorsnee de gemiddelde 

·studie-duur met ca. een vierde van de 
tijd verlengd. 

Een inefficiëncy, die de gemeenschap 
jaarlijks op een verliespost van 150 mil
j<>en. gulden komt. 

En dat is dan nog lang niet alles. Nog 
altijd hebben we in ons land een stel 
scholen, maar geen schoolstelsel 

Nog steeds beschikt de onderwijs-in
dustrie niet over een wetenschappelijke 
research en vormt de aansluiting l.o.
v.h.m.o. een probleem van gewicht. 

Men zal kunnen begrijpen, dat met 
name in de onderwijswereld in spanning 
wordt uitgekeken naar de Troonrede en 
de regeringsverklaring. · 

Men -vraagt zich af wat er in de na
bije toekomst zal worden gedaan om de 
grootste moeilijkhed~n tot oplossing te 
brengen. 

Er moeten meer scholen komen. 
Er moeten meer gymnastieklokalen 

worden gebouwd. 
De klassebezetting moet vehninderd 

worden, wil er nog iets. terecht komen 
van een -onderwijs, dat aangepast ia aan 
de nieuwe maatschappelijke eisen. 

~eer leerkrachten 
Er moeten m-eer leerkrachten komen, 

wU men in staat zijn ons onderwijs voor 
een voortgaande aftakeling te behoeden. 

De vraag rijst, of in brede lagen van 
ons volk wel voldoende wordt besett, 
hoe ernstig de situatie is. 

Het feit doet zich voor, dat de indi
viduele ouder daarvan al doordrongen 
raakt. Hij begint te beseffen, dat het 
mis gaat. De moeilijkheden, waarmee 
talrijke scholen te worstelen hebben, 
blijven hem niet onbekend. 

Hij krijgt zijn kinderen thuis als er 
een ]eerkracht op school ziek en een tij
delijke niet beschikbaar is. Hij hoort 
van klasse-verdeling over verschillen,.de 
leerjaren en begrijpt heel goed, dat een 
dergelijke oplossing voor het onderwijs 
aan zij n kind nu niet bepaald bevorder
lijk is. 

En aangezien hij weet, dat de maat
schappij, waarin zijn kind straks een be
staan en levensgeluk zal moeten vinden, 
steeds gecompliceerder wordt en steeds 
hogere eisen zal stellen, maakt hij zich 
bezorgd over de toekomst van zijn jon-
gen of meisje. · 

Hem ia het ai wel duidelijk geworden, 

dat bezitsvorming ten nauwste samen
hangt met het feit in hoeverre zijn kind 
straks in staat zal zijn in de maatschap. 
pij een positie in te nemen, die hem in
derdaad arbeid en inkomen zal ver
schaffen, en het sparen mogelijk zal 
maken. · 

De verovering van een dergelijke po
sitie ziet hij alle ,n mogelijk worden, als 
zijn kind ten volle . i_s toegeruiSt voor de 
taak, welke het wacht. Maar wanneer 
die toerusting in gevaar komt, wanneer 
het onderwijs of beter gezegd: de vor
ining, die zijn kind nodig heeft, niet aan 
de te stellen eisen meer voldoet, wordt 
de individuele ouder bezorgd. 

Men kan dit thans herhaaldelijk vast
stellen. 

Wanneer ouders hun kind-eren voor 
een school komen aanmelden, luidt de 
telkens terugkerende vraag: "Weet u 
ook hoe groot de klasse wordt, waarin 
mijn kind komt?" Een begrijpelijke 
vraag. 

Even begrijpelijk als het feit, dat na 
de mededeling van het schoolhoofd, dat 
de klasse veertig of soms wel 50 leer
lingen zal tellen, de ouder zich nog eerst 
wil bedenken en ondertussen andere 
scholen gaàt proberen. En als er dan 
scholen zijn, waar men in staat is uit 
particuliere· bijdragen boventallige leer
krachten te betalen en alzo het klàsse
gemiddelde belangrijk omlaag te bren
gen, genieten deze voorrang. Alweer be
grijpelijk. 

Maar wat niet begrijpelijk is, is het 
feit, dat voor vele ouders de kous af is 
als zij hun kind op een schooi geplaatst 
weten, waar men nog niet gebukt gaat 
onder te zware klassen en doorlopend 
tekort aan leerkrachten. 

Onze sociale 
verantwoordelijkheid 

Niet begrijpelijk, omdat, en dan wil ik 
nog eens prof. Polak citeren, het onder
wijs niet alleen een voorwerp van aan
houdende zorg voor de regering is, maar 
ook ons aller sociale verantwoordelijk
heid raakt. 

Wanneer het in ons onderwijs niet 
goed gaat, treft niet alleen een bepaal
de regering of een bepaald-e minister 
van onderwijs verwijt, maar onszelve. 
"Een volk heeft de regering en dus het 
onderwijs, dat het verdient." 

Er zijn verschijnselen, die er op wij
zen, dat de brede massa• deze zaak nog
al lauw opneemt. Reeds vroeger heb ik 
er de aandacht op gevestigd, dat bijv. in 
de binnenstad van de meeste grote ge
meenten schoolgebouwen worden gevon
den, die, in vergelijking met wat men 
tegenwoordig van een dergelijke inrich
ting voor de vorming van de kinderen 
mag eisen, volslagen onvoldoende zijn. 

Ik heb er toen ook op gewezen, dat 
over de:?:e toestand nagenoeg niemand 
iets opmerkt en dat met name in de 
pers wel bijzondere aandacht wordt ge
schonken aan vern:ieuwingsscholen 1n de 

buitenwijken en aan scholen, die op de 
een of andere wijze iets spectaculainl 
brengen. 

Concurrentie op de 
wereldmarkt! 

Er is nog iets anders. , 
Onze nationale bezitsyorming hangt 

in sterke mate af van bet feit, of bet 
ons zal gelukken aan de steeds sterker 
wordende concurrentie op de wereld
markt het hoofd te bieden. Dealtoe ie 
nodig, dat we over meer geschoolde ar
beiders(sters) kunnen beschikken, dat 
we in de nabije toekomst, wanneer de 
automatisering ook ten onzent dringen
de eis zal zijn geworden, de menl'lell heb
ben om haar mogelijk te maken. 

We moeten meer produceren en ver
kopen. 

Dat dit in belangrijke mate zal afhan
gen van de kwestie in hoeverre het ona 
zal gelukken ons bezit 'Van hoofd en 
hand uit te breid-e:1, is duidelijk. Maar 
wanneer we niet tijdig zorgen, dat de 
vorming van dit "kapitaal" ter hand 
wordt genomen, verliezen we de strijd. 

Het is onbegrijpelijk, dat dit niet- in 
brede kringen wordt beseft. 

Er is op onderwijsgebied enorm veel 
werk aan dè winkel. 

We zullen als volk moeten gaan in
zien, dat de vorming van onze kinderen 
een vraagstuk van d-e eerste orde Is. 

Het heeft weinig zin ons druk te gaaa 
maken over bezitsvorming op korte ter
mijn, over woningbouw, het huurvraag
stuk enz. enz. als we straks tot de ont
dekking moeten komen, dat· we in de 
concurrentiestrijd op de wereldmarkt 
het onderspit zullea delven; omdat we 
niet tijdig hebben gezorgd voor eea na.. 
tionaal bezit van hoofd en ....._ De vor
ming van dit "kapitaal" wordt op het 
ogenblik ernstig belemmerd door de 
enorme moeilijkheden, waarmee de 
school. te worstelen heeft. 

Onze economie ia kwetabaar, we 
weten het allemaal. 

Maar nóg is het ons mogelijk de 
volkskracht van de toekornat te ver
sterken door met vereende krachten ons 
te gaan wlîden aan de vorming 'All de 
jeugd, het volk van straka. 

De tijd dringt evenwel! 
'Y.JI. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GlSOLAMP.BN 

[(Vervolg van pag. 1) 

In Amsterdam was mr. Wendelaar, samen 
o.a. met mr. G. A. Boon en wijlen dr. I. H. J. 
Vos, iri de woelige jaren van de felle strijd te
gen het nationaal-socialisme wel een der popu
lairste sprekers. 

Van zijn werk en zijn" optreden ook in deze 
Kamer kunnen we herhalen hetgeen we op een 
andere plaats destijds schreven naar aanleiding 
van zijn 70ste verJaardag: 

Dit is nu verleden tijd geworden. Thans; 
in zijn 74ste levensjaar, acht hij de tijd 

gekomen om zich niet weder voor een nieuwe 
periode kandidaat te laten stellen. 

· Verscheidene jaren was de heer Wendelaar 
ook voorzitter van het hoofdbestuur van 
"Volksonderwijs". Ook in het parlement heeft 
hij zijn strijdvaardigheid immer aangewend ter 
behartiging van de belangen van het openbaar 
onderwijs en van hen, die dat onderwijs dienen. 

• • • 
slechts twee jaàr heeft het Binnenhof mr. 

Wendelaar gemist, want in augustus 
1948, toen mr. D. U. Stikker tot het minister
schap werd geroepen, volgde de heer Wende
laar hem op als lid van de Eerste Kamer voor 
de V.V.D. 

"In deze Kamer is hij een belangrijke en zeer 
geziene figuur. De heer Wendelaar dankt dit 
niet alleen aan zijn politieke ervaring en aan 
zijn bijnaon-Nederlandseaanleg voor improvi
satie, maar ten minste evenzeer aan zijn bijzon
dere persoonlijke eigenschappen. 

Deze liberale afgevaardigde is "every inch 
a gentleman". Aan de charme, de galantbeid 
en de soepelheid van de klassieke Franse diplo
maat paart hij een opvallende beginselvastheid. 
Met zijn sterk gepassioneerde aanleg is hij me
nigmaal in de aanval, maar hij bezit het ge
heim, om dit op zo ridderlijke wijze te doen, 
dat niemand zich daardoor ooit persoonlijk ge
troffen kan voelen". 

Het is altijd pijnlijk, als anderen gaan fluis
teren: Hij wordt nu toch eigenlijk te oud. 

De heer Wendelaar heeft, naar hij ons zelf 
verklaarde, willen voorkomen, dat men dit ook 
van hem .zou kunnen gaan zeggen. 

Zulk een besluit is niet gemakkelijk, maar 
dient daarom des te meer te worden gerespek
teerd. 

Vrijzinnig Nederland is mr. Wendelaar grote 
dank verschuldigd. Hij treedt thans uit het ge
lid der strijders. Maar zolang het hem nog ge
geven zal mogen zijn, zal zijn belangstelling 
blijven uitgaan naar het Binnenhof en in het 
bijzonder naar het welzijn van de partij, welke 
thans de belichaming vormt van het liberale, 
het politiek-vrijzinnige leve.n in NederlaJML 



* IUift, WEEK tot WEEK * 
Geen pleisterplaatsen 

Het dagblad De Telegraaf heeft dezer da
gen ernstige kritiek geoefend op het 

feit, dat er langs onze grote autowegen prak
tisch nog steeds geen pleisterplaatsen zijn, 
waa;r vrachtrijders en automobilisten even 
kunnen uitrusten, een kop koffie kunnen drin
ken en iets kunnen eten. 

Het heeft hiermee een belangrijk probleem 
aangeroerd, waaraan reeds jaren achtereen is 
gedokterd en waarvoor nog steeds geen oplos
. sing is gevonden. 

Wel heeft het departement van Verkeer en 
Waterstaat een rapport ontvangen van de com
missie-pleisterplaatsen, waarin nadere plannen 
zijn uitgewerkt, doch tot een werkelijke inspi
ratie om tot daden over te gaan schijnt dit 
rapport niet te hebben geleid. 

Dit is ~derdaad lVel een heel vreemde gang 
van zaken en als men de toestand hier te lande 
b.v. vergelijkt met die in Duitsland, dan slaan 
wij maar een droevig figuur. 

Wie de autobanen in Duitsland heeft bereden 
weet uit ervaring hoe praktisch en nuttig de 
auto-pleisterplaatsen zijn ingericht en in welk 
een behoefte zij voorzien. Een behoefte waar
mee vooral de verkeersveiligheid is gemoeid. 

Maar er zit nog een andere kant aan het 
vraagstuk n.l. die bezien vanuit het gezichts
punt van het internationale toerisme. De bui
tenlander, die op onze autowegen vertoeft moet 
van ons, wat de afwez.igheid van de pleister
plaatsen betreft, toch niet bepaald een voor
uitstrevende en moderne indruk krijgen. 

Waarom is het bij ons niet mogelijk b.v. bij 
een benzinestation op de grote autowegen een 
klein restaurant te stichten? Er zijn waarlijk 
genoeg particulieren, die zitten te springea om 
voor eigen rekening deze pleisterplaatsen te 
bouwen en te exploiteren. 

Waarom moet ee!'l dergelijk op zich zelf een
voudig vraagstuk worden vertraagd door een 
overdreven zin voor ordening met als resultaat 
ck.t de ordenaars niets, maar dan ook werke
lijk nietS tot stand brengen? Ziedaar een· be
langrijke vraag, die toch waarliJ"k wel om een 
duidelijk antwoord vraagt. 

Te veel f{ezapip;heid 
een !{evaar (I) 

Het is te doen gebruikelijk, dat aan de 
vooravond van iedere Jaarbeurs te 

Utrecht. zowel door de voorzitter als door de 
directeu1 van de Koninklijke Nederlandse Jaar
beurs een belangrijk~ rede wordt gehouden 
voor binnen- en buitenlandse journalisten. 

Ook dezer dagen is dit weer geschi~ en heb
ben zowel de voorzitter mr. W. H. Fockema 
Andreae, als de directeur mr. H.A. R. Schuit 
behartigenswaardige opmerking gemaakt, die 
zeker de moeite lonen er de nodige aandacht 
aan te schenken. 

Immers, hier zijn mensen aan het woord, die 
volop in het economische leven staan en met 
gezag kunnen beoordelen hoe het met dat eco
nomische leven gesteld is. 

Als zij het ogenblik nabij gekomen achten in 
verband met de economische ontwikkeling van 
onze natie een waarschuwend geluid te laten 
boren, is het zeker gewenst daaraan niet on
verschillig voorbij te gaan. Integendeel! 

Het is veeleer zaak, dergelijke waarschuwin
gen 4iepgaand te bestuderen .en er in ernstige 
mate rek!'fli'}g inee te houden. 

llr. l'ockema Andreae heeft het zo kernach
tig gezegd met de navolgende woorden: 

"Onder uiterlijke nl8t kan zich mu.r al te 
gemakkelijk een gebrek aan stootkracht of 
veerkracht verbergen". · 

De voorzitter van de Jaarbeurs had hierbij 
niet alleen de economische ontwikkeling yan 
ons land op het oog, maar ook de mentaliteit 
van een belangrijk deel van ons volk. 

Wordt de vraag opgeworpen, aldus spr., of 
Nederland op het gebied der koopvaardij niet 
achterop komt, dan wordt met een zeker ge
mak het historische register van Nederland als 
zee'V!Ll'ende natie opengetrokken en fier gesteld, 
dat wij onze .rechtmatige plaats in de vaart ter 
zee niet zullen opgeven. 

Maar, zo vroeg spr. zich af, is Nederland 
vandaag werkelijk een zeevarend volk? Hoe 
diep leeft bij 1ie jeugd het "navigare neeesse 

est"? Wat heeft men er werkelijk voor over? 
Zijn er voldoende mannen bereid om het zee
gat uit te gaan en zijn er voldoende vrouwen 
van deze mannen bereid om voor het gezin 
thuis, meestal dus zonder de man te waken te 
zorgen en te werken? ' 

En staat de rest van Nederland achter deze 
mannen en vrouwen, omdat het beseft, dat wij 
zonder een sterke koopvaardij onze plaats in 
de wereld niet zullen kunnen behouden 1 

Er is bepaald meer opwinding, aldus mr. 
Fockema Andreae, over het betaald voetbal 
dan over de Nederlandse zeevaart . 

Tot zover de voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Jaarbeurs. Mr. Fockema Andreae 
wijst hier op een ernstig ~evaar, dat velen on-
zer zeker bekend is. -

Doch hij schudt ons door zijn kernachtige 
analyse als het ware wakker. Er dreigt gevaar. 
Een gevaar van een te grote gezapigheid. Een 
gevaar, dat wij ons zo snel neerleggen bij de 
gedachte, dat "het toch zo goed gaat". 

Tegen dit gevaar hebben wij ons te weer 
te stellen niet alleen in de persoonliJ"ke sfeer 
alleen, maar vooral ook in politiek verband. 

Te veel gezapigheid 
een gevaar (11) 

Onze politieke overtuiging legt ons op, on
ze landgenoten ervan te overtuigen, dat 

het waarlijk niet zo goed gaat; politiek niet ( ! ) 
en ook economisch niet. Wij willen geen pessi
misme zaaien, doch de waarschuwingen, die 
economen van gezag de laatste tijd hebben 
doen horen, wij denken hierbij o.m. aan het 
laatste jaarverslag van de Herstelbank, stem
men tot nadenken. 

Wij zullen er voor moeten zorgen niet te gaan 
potverteren. Het zal ons volk o.m. duidelijk 
moeten worden gemaakt, dat de sociale ver
worvenheden van thans, ook in de toekomst 
gehandhaafd moeten blijven. Doch dit kan 
slechts, indien wij in onze economie en in de 
.overheidspolitiek met verst.,and en beleid te 
werk gaan en niet met kwistige hand alles op
maken, zodat er voor moeilijker tijden geen ap
peltje meer voor de dorst i&. 

Dit is de taak van de liberale politiek. Thans 
meer dan oo~t, nu zowel de P.v.d.A. als de 
K V.P. blijkbaar ook al aan een gevoel van ge
zapigheid ten offer vallen. "Het gaat immers 
in Nederland goed?" 

Men ziet in de onderlinge politieke strijd de 
noden van ons volk niet in zijn juiste propor
ties en men meent zich de weelde te kunnen 
veroorloven een onderling gekrakeel aan té 
heffen, dat de belangen van ons volk alleen 
maar kan schaden. 

Dit is het beeld van het ogenblik: Engharti
ge politieke strijd in een tijd van economische 
hoogconjunctuur weliswaar, maar een ·hoog
conjunctuur, die inmiddels hier en daar zwakke 
plekken vertoont. 

Er is in ons land een gevaarlijke mentaliteit 
ontstaan, waartegenover - wij schreven het 
reeds eerder, maar het kan niet vaak genoeg 
worden herhaald - een militant liberalisme 
stelling moet nemen. Het gaat hier om een 
liberale levenshouding en een liberale bezieling. 

Wij moeten vooral werken van onderen op. 
Vandaar, dat wij op deze plaats nogmaals een 
ernstig beroep doen op onze afdelingsbesturen, · 
zijnde de kernen waaruit onze Partij is opge
bouwd, om een laaiende activiteit te ontwikke
len, op een uitgebreid terrein, dat zeer positief 
voor ons braak ligt. · 

lndU&trie - Volksbestaan 

Wij zouden gaarne nog even terugkomen 
. op de rede van mr. Fockema Andreae. 

Hij zeide tijdens zijn belangrijke rede o.m. over 
de Nederlandse industrialisatie het navolgen-
de: · 

In luttele jaren zij~ wij gegroeid tot een land, 
waarin de nijverheid tot een veel belangrijker 
bron van bestaan is uitgegroeid dan voorheen 
voor mogelijk gehouden werd; de stabiliteit 
immers van deze bestaansbron is zo essentieel 
voor de toekomst van · N ederlend, dat onder 

, geen voorwaarde het risico gelopen zal mogen 
worden, dat ons industriële potentieel te eni
ger tijd onvoldoende vuurvast zou blijken te 
zijn en de hitte van de internationale èoncur
rentie, de vonken van conjuncturele spannin-
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gen of de gloed van de broederliefde der West
europese in~egratie niet ~u kunnen weerstaan • 

. De vooi'Zltter van de Jaarbeurs wees er iJi 
dit ':erband op, dat heel wat industriële onder
~~mmgen heden ten dage voor grote en moei
liJke vraagst~kk~n staan betreffende.financie
~g, moderrusenng, concentratie en organisa
tie, welke zeker niet met optimisme alleen zul
len worden opgelost. 

Sprekend over onze nationale produktie 
m~r~te ~e heer Andreae op, dat de jaarlij~ 
stJJgmg m de laatste drie jaren langzaam maar 
g~stadig afneemt; er blijft dus nog wel een stij
gmg, maar de . procentuele betekenis daarvan 
~~t. GeliJ~ig n~mt de consumptie toe en 
stJJgen de mvestermgen in de private sector 
zeer aanmerkelijk. 

De heer Andreae noemde hier niet met na
me het .begrip "industrieel klimaat", doch zijn 
opmerkmgen raakten dit begrip wel degelijk. 

M.a.w. dit industriële klimaat is niet zo heer
lijk, gelijk velen geloven. Bet .181 dan ook VOOl'l

~rst ~n belangrijke taak van een nieuwe ~ 
~g ~ er voor te zorgen een gunstig indus
tneel khmaat te scheppen. Niet voor de onder
nemers alleen, zoals vaak van socialistische zij
de smalend wordt opgemerkt, maar voor de ge
hele arbeidende bevolking. Want onze industrie 
is ons volksbestaan. 

Dit volksbestaan is in zekere zin in gevaar. 
Gelukkig is de toestand weliswaar nog niet 
verontrustend, maar als dat ook zo was, dan 
konden maatregelen alleen maar te laat komen. 

Ons bedrijfsleven dient in de gelegenheid te 
worden gesteld zich in vrijheid te ontplooien, 
opdat de ondernemer e n arbeider gezamenliJ"k 
voor de zo nodige productieverhoging kunnen 
zorgdragen. 

Het is niet meer zo, gelijk de socialisten ons 
nog steeds willen doen geloven, dat er eea 
scherpe tegenstelling tussen ondernemers ea 
arbeiders zou bestaan of behoeven te bestaan. 
De synthese tussen kapitaal en arbeid kan ons 
slechts uit de impasse redden. 

Pleidooi voor de kleine 
onderneming 

De directeur van de Koninklijke Neder
landse Jaarbeurs, mr. H. A. R. Schuit 

heeft· in zijn rede in het bijzonder een pleidooi 
gehouden voor de kleine onderneming. 

Volgens spr. is vooral het probleem der ka
pitaalvoorziening voor het kleine en midden
grote bedrijf een bron van grote zorgen. Niet 
alleen met betrekking tot de nodige invest~ 
ringen, doch vooral ook met het oog op de in 
de toekomst te verwachten eisen van vernieu
wing en uitbreiding der produktiecapaciteit. 

De kleinere onderneming staat op de markt 
van het risico-dragend kapitaal in een relatief 
minder gunstige positie dan het grote bedrijf. 

Daarom is volgens mr. Schuit speciale aan
dacht voor de financieringsproblemen van de 
kleinere onderneming zeer gewettigd. 

Welnu, ziedaar weer een waarschuwend 
woord, waarop wij reeds in de aanvang doel
den. Een waarschuwend woord, dat niet "zo 
maar" werd uitgesproken, doch dat een reële 
weerslag vormt van de moeilijkheden, waar
mee vooral de kleine ondernemer op dit ogen
blik heeft te kampen. 

Nogmaals, mogen dergelijke waarSchuwin
gen niet worden misverstaan in het belang van 
onze volksgemeenschap in zijn geheel! 

. Leve_nsgang van ons volk 

Mogen wij tenslotte zonder enig commen
taar onzerzijds nog een klein deel van 

de voortreffelijke rede van mr. Fockema An
dreae aanhalen: 

"Existance is economie, life is not". Boven 
de materiële belangen van Nederland gaan in 
de laatste maanden zorgen uit, welke betrek
king hebben op de levensgang van ons volk, 
zoals deze is beproefd, bepaald en bekroond. 

Dan breekt de behoefte door om de toekomst 
met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. · 

Maar daarvan zal alleen dan sprake kunnen 
zijn, wanneer aan zulk een vertrouwen ten 
grÖndslag liggen het zelfonderzoek, de wil om 
te handhaven in de dingen waar het in het le
ven - ook in het leven van een volk - wer
kelijk om gaat, en de bereidheid om een offer 
te brengen als het algemeen belang dat eist. 

Dat is: dat wij vrucht willen dragen, liever 
dan alleen maar vruchten te verorberen. Ne
derland is deze rustige, maar kritische blik op 
zijn toekomst waard!" 
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Vrijheid en democratie op Malta (I) 

EEN BEWOGEN HISTORIE LEIDDE TENSLOTTE TOT 
EEN GROTE MATE -VAN ZELFSTANDIGHElD 

Waarom destijds Engelse hulp werd lngeroepen 
&lies in dit leven is betrekkelijk, ook de vrijheid, ook democratie. Ze zien er beide 

beel anders nit op de rotBen onder een subtropische zon middenin een azuren Middel· 
landse Zee, dan enige meters onder de zeespiegel in OJIS onbewoonbaar klimaat. 

Ja, ik geloof wel, dat vrijheid en democratie het een en ander met ligging en kli· 
maat te maken hebben en dat dit één van de redenen is waarom men een in één land 
gegroeide beetuursvorm niet zonder meer plotseling In een ander land, in een ander 
klimaat, kan overbrengep. · . 

Toen er bij ons nog niets anders was dan vrijwel onbewoonde rivierendelta's, wad· 
den en moera.seen, wat schaarsbewoonde llalldgronden en een paar heuveils van mer
gel, bad Maltà al veertig eeuwen beschavingsgeschiedenis achter de rug. Het is eens 
rijk bebost geweest, er hebben eens ten minste twee riviren gestroomd - op het, nu 
ondergrondse, kruispunt liggen beenderen van ongetelde olifanten, blsons, tijgers en 
afldere dieren. 

De onbekende bewoners uit het stenen 
tijdperk, die er fantastisch knap gebouw
de ondergrondse tempels en enige zeer 
modern aandoende afgodsbeeldjes hebben 
nagelaten en de circa duizend jaar later 
aanwezige bewoners van wie even prach
tige en prachtig versierde tempels en t8J 
van stenen, benen, hoornen en bronzen 
voorwerpen zijn gevonden, zijn opgevolgd 
door de Phoeniciers. 

Deze gebruikten het strategisch zo be
langrijke eiland als marine-basis en als 
uitgangspunt voor hun vele en verre rei
zen. Er schijnen bewijzen te zijn, dat 
Hannibal op Malta is geboren. Zeker is, 
dat Malta in die dagen een van de centra 
van de toenmalige beschaving was. 

Toen de Romeinen de Phoeniciërs had
den verslagen, hebben zij zich ook op 
Malta gevestigd. Uit die periode zijn 
slechts enkele overblijfselen te vfnden: 
een ~lla en ·catacomben. Op hun beurt 
werderi de Romeinen er verdreven door 
de Moren, die er enige eeuwen zijn geble
ven. Ze zijn er tot het Christendom be
kèerd en hebben (misschien juist daar-
4oor'?) een bijzonder grote invloed uitge
riefend op dé. Maltezer bevolking, veel 
minder op de heersende klasse, die waar
schijnlijk onder elk bewind een andere 
was. 

De overwegend arme bevolking van 
Malta woont in huizen met een typisch 
Arabisch karakter, die men ook nu nog 
zo bouwt. 

De kleine groep welgestelden bewoont 
in de stad - Valletta - enorme paleizen 
die, met hun ·vele gesloten erkers, ook 
~en Moorse invloed verraden; buiten, op 
de 's zor:ters koelere heuvels, prachtige 
Jrlndhuizen in Italiaanse stijl. Het is op
vallllnd;' ·dat men in deze welgestelde en 
beter ontwikkelde kringen bijzonder veel 
nadruk legt op de afstamming van de 
Phoeniciërs en b.v. uit dien hoofde ver
'o/antschap met de Engelsen pretendeert, 
die afstammelingen van de. Phoenicische 
zeevaarders zouden zijn, die zich aan En
gelands Zuidkust gevestigd zouden heb
ben. 

ltalia·ans niet meer de 
officiële taal 

Het is nog niet zo heel lang geleden, 
dat het Italiaans op Malta de officiële 
taal was - nu is d~;tt het Maltees, waar
van mij is verteld, dat het ongeveer 60% 

. Arabisch bevat, 30% Italiaans, 5% Engels 
en 5% Phoenicisch. Ik heb dit natuurlijk 
niet kunnen controleren, wèl, dat men 
van het gesproken Maltees niets verstaat 
of begrijpt, en dat het geschreven Mal
tees, met uitzondering van enkele veren
gelste technische uitdrukkingen, volko
men onbegrijpelijk is. De grootste krant, 
The Times of Malta, verschijnt in het En
gels. 

De namen zijn ofwel Italiaans, ofwel 
Spaans, ofwel Arabisch, soms ook Turks. 

· De sterke Arabische invloed is ook merk
baar in de houding van en ten opzichte 
van de vrouwen: ze zijn op Malta nooit 
gesluierd geweest en nooit opgesloten zo 
heeft men mij verzekerd, maar de erkers 
aan alle huizen, met meest gesloten gor
dijnen of jaloezieën, en het bijna niet 
deelnemen van vrouwen aan enig open
baar leven, is, meen ik, eerder te verkla
ren uit de sterke Moorse traditie dan uit 
die van de R.K. kerk. 

In uiterlijk vertoont de bevolking Moor
se, zowel als Spaanse en ttaliaanse typen 
en alle tussenvormen daarvan, hetgeen 

"L'Auberge de Castille", een van 
de prachtige paleizen door de Mal~ 
tezer Ridders op Malta gebouwd. 
Dit was het paleis van een van de 
Spaanse grootmeesters, het is, als 
alle gebouwen op Malta, van goud~ 
gele kalksteen. Luiken, deuren en 
alk andere houtwerk zijn turkoois 
geschilderd. Dit paleis is nu · het 
hoofdkwaFtier van de R.A.F. 

voor de hand ligt, aangezien Malta na de 
Moorse periode bij het koninkrijk Sicilië 
kwam - waartoe het geografisch ook be
hoort - dat op zijn beurt aan Aragon 
kwam en Spaans gebied bleef tot Karel V 
het in 1530 schonk aan de Souvereine Or
de van Sint Jan van Jeruzalem. Maar tel
kens en telkens weer wordt die Arabische 
afstamming ontkend en wordt de Phoe
nicische oorsprong met klem en met trots 
genoemd. 

Van de grote, om niet te zeggen de 
grootste, zeevarende traditie van de 
Phoeniciërs was al gauw niet veel meer 
over dan wat armetierige visserij met 
heel kleine bootjes vlak onder de kust. 
Zelfs het verkeer met Sicilië, dat maar 
enkele uren varen verwijderd is,-wordt al 
sinds vele eeuwen alleen door de Sicilia
nen onderhouden. 

Eigenlijk een grote rots 
Toen de ridders op Malta kwamen was 

er nog, zo heeft men mij verteld, aardig 
wat bos. Toen was het klimaat er nog 
niet zo droog, toen had de erosie nog niet 
op zo grote schaal plaats gevonden. Ook 
nu, nu Malta weinig anders is dan een 
grote rots met enkele decimeters koBt
bare teelaarde (soms zelfs per schip g~ 
importeerd), zorgvuldig gespreid over 
kleine, ommuurde akkèrs; ook nu, nu de 
irrigatie een van de grote problemen is 
op dit eiland van circa 300 km2, zonder 
één enkel riviertje, met een ontoereikend 
aquaduct en ontoereikende ondergrolWse 
reservoirs; ook nu is er in het voorjaar 
en in de voorzomer, overal waar maar 
een beetje aarde aanwezig is, overal waar 
maar een beetje w::J,ter gebracht kan wor
den, een rijke, subtropische vegetatie. 

Langs de wegen bloeien de oleanders 
en de bougainvillea; in de tuinen en 
plantsoenen gloeien de bloemen en hibis
cus en granaatappels; sinaasappels, man
darijnen en citroenen willen er best, mits 
ze maar juist voldoende water krijgen; 
vijgen en cacteeën geven er volop vrucht; 

met voldoende irrigatie leveren de kleine 
akkers drie aardappeloogsten per sei
zoen; in de diepten, waar nieuwe teel
aarde is aangebracht op de bodem van 
uitgeputte steengroeven, vindt men wijn· 
gaarden, akkers met tomaten, aardbeien 
en groenten bedden ...... ; in de tuinen van 
de grote landhuizen is het een weelde van 
rozen en lelies, van geraniums en pelar
goniuli en van ontelbare rijk bloeiende 
subtropische beesters en bomen. Tussen 
de goudgele akkermuurtjes oogst men 
het even goudgele liloren en de wat bleke
re gerst. Cypressen en schermpijnen doen 
het er even goed als tal van bomen, waar
van men mij alleen de inheemse namen 
kon noemen. 

Maar er staan veel te weinig bomen -
de prachtige "paardenboonbomen", met 
grote peulvruchten, die vroeger de paar
den aten - heeft men omgehakt toen 
het paard plaats maakte voor de auto
mobiel. Het zijn niet alleen de paarden 
en de bomen, die er verdwenen zijn: de 
enige vogels die ik er heb ontdekt zijn 
meeuwen en duiven; op het land ziet men 
kudden langharige geiten en hoogpotige 
schapen; op de plattedakeRvan de Moor. 
se boerenhuizen ligt hier en daar een in
heemse Arabische hond; de uit Neder
land geïmporteerde koeien ziet men ner
gens: ze staan op stal of op hoog-om
muurde binnenplaatsen. De boerenbevol
king gebruikt ezels en muildieren voor 
het vervoer. Landbouw en veeteelt zijn 
bijna overal zeer primitief. 

In de vroege middelee~wen 
In de vroege middeleeuwen, toen bij 

ons de steden een wezenlijke macht wa
ren, kende Malta alleen de enorme ver
sterkingen, die de Moren er hadden ge· 
bouwd en die een geschikte basis bleken 
te zijn voor de. nog veel re1.1sachtiger ver
sterkingen, die de _ridders er later lieten 
verrijzen. Later, dat is, na 1530 ...... toen 
bij ons de strijd om de vrijheid en de zelf
standigheid fel was· opgelaaid, aanvaard
de Malta, blijkbaar vanzelfsprekend, de 
souvereiniteit van de Ridders van Sint 
Jan, die, na hun verdrijving uit Rhodes, 
dit strategis~h gunstig gelegen eiland 
kregen als bolwerk tegen de. Turken. 

• Van 1530 tot aan de Napoleontische tijd 
toe hebben de Maltezer Ridders er hun 
geweldige forten en havens en steden ge
bouwd, hun prachtige paleizen en rijke 
kerken. Italiaanse, Spaanse en Franse 
bouwmeesters zijn er aan het werk ge
weest; Italiaanse, Spaanse en Franse 
schilders, beeldhouwers, zilver- en goud-

smeden hebben er ongetelde schatten 
achtergelaten, waarvan, zelfs na de plun- . 
dering door de Napoleontische troepen, 
zelfs nà de ontstellende verwoestingen 
door de Duitse bombardementen in de 
tweede wereldoorlog, nog zo ongelofelijk 
veel over is. 

Toen de ridders door Napoleon waren ·' 
verdreven en de _bevolking al gauw 
schoon genoeg had van de "bevrijding" 
brengende rovende ll'raD.se troepen, heb
ben de Maltezers voor éénmaal zelf iets 
gedaan: zij hebben de hulp van Engeland 
ingeroepen. U begrijpt, dat Engeland niet 
lang op zich heeft laten wachten en de 
Fransen van het eiland heeft verjaagd. 

Toen hebben de dankbare Maltezers 
Engeland gevraagd de souvereiniteit te 
aanvaarden en alsjeblieft een Engelse ko
lonie te mogen worden. In de anderhalve 
eeuw die sindsdien is verstreken, hebben 
de Engelse er gebouwd: havens en ves
tingen, kazerfles en hospitalen en wonin
gen voor de daar gestatlooneerde troepen 
en officieren. 

Bij de stalenkaart van bouwstijlen is · · 
dus ook de Engelse gekomen, helaas niet 
uit hun architectonisch gelukkigste pe
riode: men vindt er Victoriaanse villa's 
en huizen, nu enkele moderne gebouwen. 
Om de eigenlijke Maltezer bevolking heb
ben de Engelsen zich blijkbaar even wei· 
nig bekommerd als de Ridders, de Spaan. 
sen, de Sicilianen, de Moren, de Romei-. 

,nen en de Phoeniciers vóór hen. 
Is het dan te verwonderen, dat er van 

enige inheemse Maltezer cultuur of kunst · 
geen spoor is te vinden? Het enige mooie, 
dat nog op het eiland wordt gemaakt is 
de kant, van Siciliaanse oorsprong, onder 
Engelse leiding. Het weinige dat op eigen 
initiatief nog wordt geklost, is slecht van 
kwaliteit en nog slechter van -deBBin: er
gerlijke kitsch. 

Zwaar te verduren 
- Ih de laatste oorlog· héeft •attä'het· 
heel zwaar te verduren gehad en het is 
een wonder, dat er nog iets, dat er nog 
zóveel gespaard is gebleven. Als beloning 
voor de betoonde heldhaftigheid kreeg 
Malta na de oorlog een grote mate van 
zelfstandigheid: het bleef Engels gebied, 
waar Engeland de verantwoordelijkheid 
heeft behouden voor verdediging en bui
tenlandse politiek, maar het heeft een 
eigen constitutie gekregen, met een eigEln 
Parlement en een eigen Regering: Vrij
heid en Democratie. Over de basis waar..; · 
op die democratische regeringsvorm is · 
geplaatst, kunt U in het volgende artikel. 
lezen. ELKA SCHRIJVER. 



Statenledèn van de V.V.D. in vergadering bijeen 
Diverse · provinciale aangelegenheden werden uitvoerig behandeld 

Op 8 september j.l. heeft de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de V.V.D. 
t.e Utrecht haar jaarlijkse bijeenkomst van de Statenleden gehouden, ditmaal onder 
presidium van de heer mr. H. S. Siebers, vice-voorzitter der vereniging. 

Na een woord van welkom deelde de heer Siebers in zijn openingsrede mede, dat 
in de toestand van de heer Dettmeijer, voorzitter der vereniging, een langzame ver
betering valt waar te nemen, doch ·momenteel kan nog niet gezegd worden op weQi: 
tijdstip hij zijn arbeid zal mogen hervatten. Onder instemming van de vergadering 
•prak de voorzitter de beste wensen voor een spoedig herstel van de heer Dettmeijer 
uit. 

Verscheidene provinciale aangelegenhe. 
den kwamen tijdens deze bijeenkomst aan 
de orde, waarvan de volgende wel tot de 
voornaamste zijn te rekenen. 

De vergadering was van mening, dat 
de jaarwedden van de leden van de col
leges van Gedeputeerde Staten in het al
gemeen verhoogd dienden te worden, 
waarbij men wel oog had voor de omstan
digheid, dat ook te dezen aanzien de pro
vinciën geen gelijke facetten vertonen. 

Zou men van de zijde van het Rijk een 
jaarwedderegeling met een klassificatie 
wensen voor te staan, dan behoorde zulks 
wel met uitvoerige motieven omgeven te · 
zijn. Aan de hand daarvan ware dan voor 
elk gewest de jaarwedde te bepalen. 

Een brede discussie ontspon zich over 
de al of niet wenselijkheid van stemover
dracht bij verkiezing van leden van• de 
Eerste Kamer. Terwijl een aantar leden 
van oordeel was, dat voor bedoelde over· 
dracht de mogelijkheid diende te bestaan, 
waren anderen bevreesd,, dat bij een 
eventuele wetswijziging de deur ook open 
zou gaan voor overdracht van stemmen 
in andere gevallen dan in casu bedoeld. 

' Hiertegen wilden deze leden wel ernstig 
waarschuwen. 

, Besloten werd, dat een der Statenleden 
over deze aangelegenheid· een nota aan 
het bestuur der vereniging zal uitbren
gen, zodat dit punt eventueel op de e.k. 
jaarvergadering der vereniging in groter 
verband beschouwd kan worden. 

Ten aanzien van de vraag of aan pach-

ters ook stemrecht in waterschapsli
chamen gegeven kan ·worden, w.ees men 
er op, dat hierbij twee zaken toch wel 
duidelijk onderscheiden mogen worden: 
het eigendomsrecht en het recht van 
páchten. 

.. De eigenau en qe pachter hebben elk 
hun eigen rechten en verplichtingen, wel
ke gescheiden zijn te houden. In de be
stáande verhoudingen in deze ware dan 
ook geen wijziging te brengen. 

Het verschijnen van een voor-ontwerp 
electriciteitswet was voor de vergadering 
aanleiding om zich te beraden over het 
standpunt ten opzichte van de bij dat 
ontwerp ook van de zijde van het pro
vinciaal bestüur gevraagde medewerking 
om de z.g. onrendabele gebieden van elec
trische energie te voorzien. • De provincie heeft in deze zeker een 
taak, evenals het Rijk en de desbetref· 
fende gemeenten. De provincie zal echter 
slechts dan subsidie kunnen verlenen, in
dien zij daartoe financieel in staat is. 

In het algemeen zal de provincie nieu
we taken - en derhalve ook bovenbe
doelde - slechts kunnen ·uitvoeren, in
dien haar meer inkomsten uit het pro
vinciefonds toevloeien dan thans. De ver
gadering achtte verhoging dezer inkom
sten op korte termijn dan ook noodzake
lijk. 

Bij de behandeling van deze aangele
genheid kwam voorts ter sprake de vpor
zichtigheid, welke men heeft te betrach
ten bij het aanvaarden van Rijkssubsidie. 

Suezkanaalconferentie verdient . . ' . . . . . ~ ' 

Nederlandse navolging 
De zaak Nieuw-Guinea op een ander plan 

(Van een bijzondere medewerker) 

De in Londen gehouden Suezkanaalconferentie toonde enkele bijzondere aspecten 
in het opzicht ~.van internationale geschillenregelingen, en heeft tevens een precedent 
geschapen, dat des te meer aandacht verdient, omdat de conferentie op zichzelf zeker 
niet zonder succes is gebleven voor de initiatiefnemers. 

In het hettendaagse ~ld der wereldpolitiek is de Londense conferentie een symp
toom geweest in de verhouding West/Oost, meer in het bijzonder in de verhouding 
tussen. de oude koloniale Westerse naties en de jonge Aziatische landen, die zich aan 
Westers koloniaal bestuur hebben ontworsteld. 

Immers, het was van de ·aanvang af duidelijk, dat het het Westen er niet om ging 
dat de Suezkanaal maatschappij Egyptisch was geworden, maar om de brutale chan
terende wijze waarop zulks was gebeurd. E.e.a. gestel~ tegen de achtergrond van de 
kokende heksenketel in het oostelijk en zuidelijk "Middellandse Zeegebied. 

Engeland en Frankrijk, tot op grote hoogte gesteund door de V.S., konden, in ver
band met hun grote politiek-economische belangen in het genoemde gebied, Nasser's 
daad op dit ogenblik niet over zijn kant laten gaan. Het zou de vonk kunnen zijn 
in het kruitvat van het verhitte, agressieve nationalisme in de Arabische landen 
rondom Israël. 

Reeds geruime tijd voor de conferen
tie waren Engeland en Frankrijk er in 
geslaagd door spectaculaJire publicaties 
van hun militaire voorbereidingsmaat
règelen, indruk te maken op de tot de 
tanden gewapende leden der Arabische 
Liga. 

Het Westen wilde wel praten over. de 
. kwestie, maar dan met de geladen wa
pens bij de hand. Een weliswaar niet 
nieuwe, maar voor het na-oorlogse tijds. 
bestel toch gedurfde wijze van· :intimi
datie van een onwillige zwákkere tegen
partij - die haar effect niet gemist 
heeft, getuige o.a. Egypte's bereidheid, 
de internationale ministersconferentie 
onder leiding van Australië's premier 
Menzies te willen ontvangen. 

* •• 

Het tweede belangrijke facet van de 
Suezkanaalconferentie is geweest, 

dat van de aanvang af de Veiligheids
raad of de V. N. er geheel buiten werd 
gelaten. 

Er kwamen zelfs geen V. N.-waarne
mel1J ter conferentie. Daar konden goe

. de motieven voor worden aangevoerd, 
maar het blijft een onmiskenbaar feit, 
dat, gezien al hetgeen l'()ndom de Egyp-

tische naasting van de Suezkanaal
maatschappij is gebeurd en nog ge
beurt, deze Jtwestie duidelijk een be
dreiging vormt van de wereldvrede en 
dus tot de competentie van de Veilig
heidsraad moet worden gerekend. 

Men mag veilig de conclusie trekken, 
dat de Grote Drie de kans op succes 
van behandeling in V. R. of V, N.,. nief 
zonder grond,. gering achten,, en daar
om de Voll{erenorganisatie er buiten 
lieten. 

Het belan.gw'ekkende precedent van 
de Suezkanaalconferentie is dan ook 
gelegen in het feit, dat in een interna
tionaal geschil, een der partijen een in
ternationale conferentie van bevriende 
naties bijeen kan roepen, zonder deel
name door de tegenpartij, of diens uit
gesproken vrienden. Zo waren bijv. de 
leden der Arabische Liga niet uitgeno
digd, die toch minstens belangen van 
gelijke waarde hebben bij de2)e kwestie 
als bijv. Portugal, Spanje of Ethiopië. 

• • • 
Het is voor Nederland van groot be

lang, dat Indonesië door deelname 
aan deze conferentie dit nieuw geïntro
du~erde principe in het oplossen van 

Het schijnt voor te komen, dat zwart op 
wit aan de Rijkssubsidie geen voorwaar
den zijn verbonden, doch bij de monde
linge onderhandelingen worden wensen 
kenbaar gemaakt op welker inwilliging 
bepaalde Rijksinstanties prijs stellen. 

De hier en daar bestaande tendens om 
kleine waterschapslichamen op te heffen 
en samen te voegen tot één grote corpo
ratie, was mede een onderwerp van be-
spreking. · 

De vergadering was van mening, dat 
het aanbeveling verdient elk geval afzon
derlijk te bezien, waarbij dan vooral in 
acht ware te nemen: of het algemeen be
lang met opheffing inderdaad gediend 
is èn of opheffing in voldoende mate ef
ficiënt zal zijn. 

AFDELINGSNIEUWS 

NIEUWE V.V.D.-AFDELING 
TE PAPENDRECHT. 

Nu de kruitdamp van de verkiezings
slag .is weggetrokken en de vakanties 
voorbij zijn, begint de Partij allerwege 
opnieuw actief te worden. 
' Het allereerste resultaat van deze acti
viteit is weer een nieuwe afdeling en wel 
te Papendrecht. 

Maandag 10 september j.l. had op ini
tiatief van de h~er W. in 't Veld een be

. spreking plaats, waarbij namens het 
Hoofdbestuur aanwezig waren de heer 
A. Caljé te Alblasserdam en de organisa
tor-propagandist der Partij de heer L. 
van Vlaardingen. 

De nieuwe afdeling start met 25 leden. 
Op maandag 8 oktober a.s. zal in Café 

Panorama te Papendrecht een ledenver
gadering worden gehouden, waarin een 
definitief bestuur zal worden gekozen. 

een internationaal geschil heeft aan-
vaard. " 

Blijkens de persberichten heeft de di
plom.i!.tieke activiteit van minister Luns 
in Londen .,buiten ·de conferentie-agen
da" terzake de opzegging der R.T.C.· 
overeenkomsten en -schulden door Indo
nesië, bevredigende resultaten opgele
verd. Bij Frankrijk in elk geval, en, in 
mindere mate, ook bij de V. S. 

Dit laatste zal wel zijn oorzaak heb
ben gevonden in Dulles' behoefte aan de 
Nèderlandse stem op de conferentie, 
want het is nauwelijks voorstelbaar, dat 
de dollarharde Amerikaan, die 2)elf met 
enkele miljarden aan afgeschreven du
bieuze debiteuren· zit, werkelijk warm 
zal kunnen lopen voor het in zijn ogen 
bagatel van de R.T.C.-schulden. 

Nu zal Djakarta voor de derde maal 
Nieuw-Guinea in de V. N. brengen en 
gezien de aanmerkelijk versterkte geie
deren van de Bandoenglanden sedert d 
toelating van 16 nieuwe V. N.-Ieden, zul
len wij, hoe sterk wij overigens ook 
mogen staan, wederom in regen en wind 
worden gezet, m€t alle daaraan ver
bonden risico's voor onze economische 
positie in Azië en Afrika. 

* * * 

Z ou het Plein met het nieuwe m
ternationale principe van de LÓn

dense conferentie voor ogen en gebruik 
makende van de goede wind', die voor 
ons in 't Westez:se landenblok stàe.t .ten' 
aanzien. van gedragingen van . jonge 
Aziatische naties, geen internáUonale 
bijeenkomst kunnen organiseren om de 
kwestie Nieuw-Guinea te behandelen in 
het licht van 'de opzegging door Indo
nesië van de R.T.C.-akkoorden en 
~schuldenregeling? 

Men hoeft niet eGns buiten de agenda 
om te handelen door in het kader van 
het zelfbeschikkingsrecht van de Nw.
Guineabevolking de schending van het
zelfde recht van de Zuid-Molukkers 
door de R.I. ter sprake te brengen. 

Voor een dergelijke bijeenkomst zou
den bijv. kunnen worden uitgenodigd de 
UNCI-landen (Australië, België en 
Amerika), de NATO-leden en de Aziati
sche leden van de SEATO. benevens Ja
pan en Ethiopië. 

De kwestie Nieuw-Guinea is immers 
niet alleen een steen des aanstoots in 
onze verhouding met Indonesië, en 
schadelijk VO"r onze politiek-economi
sche belangen in Azië, maar ook een 
permanent obstakel voor een gezonde 
verstandhouding tussen Indonesië ener
zijds en Amerika en de W·esterse landen 
van het Britse Gemenebest and~rzijds. 
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ALGEMENE COt-JFERENTIE 
op zaterdag 6 en zondag 

7 oktober a.s. voor alle 
vrouwelijke V.V.D.·Ieden 

Rectificatie 
Wij moeten beginnen met een 

kleine verbetering of liever 
toevoeging aan de convocatie, die 
door de centrale-vertegenwoordig
sters verspreid wordt. 

De laatste regel van de agenda is 
n.l. ongelukkigerwijze weggevallen. 
Deze regel luidt: 

16 uur: sluiting, waarna theedrin
ken en vertrek. 

Agenda 
neze bevat verder het volgen

de: 
Zaterdag 6 oktober tussen 15.30 en 

16.10 uur komen wij aan en drinken 
thee. 

Om 16.15 uur opent de presidente, 
mevr. mr. E.A. J. Scheltema--Conra
di, de bijeenkomst en daarna zal de 
heer mr. H. F. van Leeuwen, lid van 
de Tweede Kamer, spreken over: Lo
nen en prijzen, een actueel en belang
rijk onderwerp. 

's Avonds om 20.00 uur zal allereerst 
mevr. mr. J. M. Stoffels-van Haatten, 
ook lid van de Tweede Kamer, op 
verzoek uiteenzetten, hoe de hande
lingsbevoegdheid val_} de gehuwde 
vrouw nu geworden is. 

Als wij dan thee gedronken hebben, 
vertelt om 21.00 uur mevr. dr. M. 
Hartgerink-·Koomans· uit Groningen, 
die een reis om de wereld gemaakt 
heeft, iets van haar indrukken uit 
emigratiegebieden, opgeluisterd door 
filmstrips. 

Op zondagochtend, na qe morgen
wijding, is er om 10.15 uur het zgn. 
vragenuur (van 90 minuten), waar
voor het bestuur graag vóór 26 sep
tember vragen ontvangt. 

's Middags om 14.00 uur is er weer 
een belangrijk en actueel onderwerp 
aan de orde: de belastingen en daar
van die punten, die speciaal voor 
vrouwen van belang_ zijn. Spreker is 
de heer M. A. Wisselink te Heem
stede, belastingconsulent en privaat
docent te Amsterdam. 

Om 16.00 uur is dan zoals boven 
vermeld is, de sluiting, waarna wij al 
theedrinkend, nog kunnen blijven na~ 
praten; als het kan, buiten, met het 
mooie uitzicht. Tot dusver troffen wij 
steeds heerlijk weer. Hoe zal het dit 
jaar zijn? 

Zakelijke gegevens 
De kosten zijn f 9.90, maar bij aan-· 

:iing bij ondergetekende uiterlijk 
met de ochtendpost van 18 september, 
f 8.90. Postgiro 605368 t.n.v. secreta
resse Org. Vrouwen in de V. V.D., . te 
Haarlem. 

Lakens enz. meebrengen of f 1.50 
betalen. 

Verdere gegevens staan op de con-· 
vocatie. 

Meldt U tijdig aan! Dat is prettig 
voor de administratie. Wij hopen alle 
bekende V.V.D.-vriendinnen en vele 
onbekende te ontmoeten. 

J. H.S. 

~---------------/ 



· VRUIIEID EN DEMOCRATIE 

Politiek nieuws uit de hoofdstad 

Het, veeleisende raadlidmaatschap 
Enkele kanttekeningen . bij het aftreden van de heer 

Douqué, voorzitter van de K.V.P.-fractie 

De fractieleider van de K.V .P. in de gemeenteraad de heer H. A. 
Douqué heeft voor het raadlidmaatschap bedankt. De heer Dou

qué, die drie jaar geleden, na het overlijden van d~ ~nmalig~ fracti~
voorzitter van de K.V.P., de heer Th. de Groot, de leidmg van ZIJD fractie 
overnam, is tot zijn besluit gekomen, omdat hem de mogelijkheid en de 
t1jd ontbreken zich laDgèr met de steeds omvangrijker wordende taken 
zo oaa.r. behoren te kunnen bezig houden, als van een raadslid, dat zich 
van zijn verantwoordeliJkheid bewust is, mag worden gevraagd. 

belang niets en met partijpolitiek 
alles van doen heeft. 

Het is een moeilijk probleem, het 
wordt steeds groter, om bij sommi
ge groeperingen mensen, die daar
toe bekwaam zijn te achten, tot het 
raadslidmaatschap, althans een 
candidatuur daartoe te bewegen. 
Het zou in het belang van de gehe-

De r .k. Volkskrant, dié dit be~ 
richt het eerst bracht, heeft tege
lijk de loftrompet gestoken over de 
aftredende voorzitter van de KVP. 
Dat leek grotendeels zeer verant
woord, want de heer Douqué heeft 
zich in het a)gemeen een zeer zake
lijk man getoond, principieel te
vens, die gevoel had voor de grote 
lijnen en voor het algemeen belang 
van Amsterdam. Wij van onze kant 
herinneren ons natuurlijk ook wel 
ogenblikken, waarin de heer Dou
qué verstrikt raakte in de conse
quenties, welke nu eenmaal nu en 
dan voortvloeien uit het compro
mis, dat de katholieken met de s~ 
cialisten hadden aangegaan voor 
de samenstelling van een overheer
send socialistisch college van B. en 
W., zoals het thans is en waarbij de 
heer Douqué ook zichzelf, zoals hij 
soms heeft moeten ervaren, heeft 
uitgeleverd aan een meerderheid, 
welke de katholieken hebben aan
vaard terwille van het behoud -
na zetelverlies bij de raadsverkie
zing - van twee katholieke wet• 
houders. 

Het neemt niet weg dat de heer 
Douqué, afgezien van de politieke 
manoeuvres, welke aan de ·samen
stelling van dit college ten grond
slag hebben gelegen en waarvan hij 
de wrange vruchten wel eens heeft 
moeten plukk~n, een figuur was in 
de raad, die tot het behoud van za.:. 
keiijkbeid en ·deskundigheid in de 
discussies en behoud ook van de 
grenzen van wat 's raads taak is, 
steeds belangrijk heeft bijgedra
gen. Daarom is zijn bedanken voor 

·het raadslidmaatschap, waarbij 
men zijn overwegingen daartoe 
uiteraard respecteert, bepaald te 
betreuren. De raad in zijn tegen
woordige samenstelling, kan nau
welijks verlies van kwaliteit van 
zijn samenstelling dragen. 

• • * 

De overwegingen, welke tot dit 
bedanken hebben geleid, ge

tuigen enerzijds van een helder be
grip omtrent hetgeen van een 
raadslid mag worden geëist, ander~ 
zijds stellen zij ook duidelijk vast 
hoe moeilijk het wordt voor parti
culieren aan die eisen te voldoen. 
De gemeenteraad telt in de socia
listische en communistische frac
ties verscheidene leden, die als vrij
gestelden van hun vakbonden zon
der enige persoonlijke materiele 
schade hun tijd. aan raadsvergade
ringen, commissies en fractiever
gaderingen kunnen geven. De wat 
hun particuliere bestaansmogelijk- · 
heden betreft van hun partij onaf
hankelijke raadsleden komen 
steeds meer in. de positie, dat zij 
hun raadslidmaatschap slechts 
kunnen uitoefenen ten koste van 
hun persoonlijke belangen. Zij kun
nen dan, zoals-in dit geval de heer 
Douqué, voor een keuze komen te 
staan, waarop een beslissing volgt 
die begrijpelijk is en die men vol
komen respecteert. 

Met dat al is ook door dit geval 
wederom aangetoond, dat het 

raadslidmaatschap, vroeger door 
mannen van grote bekwaamheid en 
gezag gaarne aanvaard en terdege 
ook wel gezocht, een· ambt is, dat 
helaas voor die groepering steeds 
minder aantrekkelijk is. Dat wreekt 
zich, het is in Amsterdam wel ge
bleken, op de kwaliteit en het ge
zag van de raad. Gelukkig zijn er 
nog - en ook bij alle groeperingen 
- mannen en vrouwen, die met 
persoonlijke opofferingen binnen 
de grens van het voor hen doenlij
ke het raadslidmaatschap blijven 
beoefenen op de wijze, zoals de heer 
Douqué zich dat terecht voorstelde 
doch waaraan hij op grond van 
persoonlijke overwegingen niet 
meer meende te kunnen beant
woorden, zodat hij zijn keuze maak
te. Voor die raadsleden blijft het 
tijdrovend lidmaatschap eens te 
meer een zware taak, omdat zij 
zich het aanhoren van onnodige of 
te uitgebreide politieke beschou
wingen moeten laten welgevallen 
of tegenover hun zakelijke betogen 
toch steeds weer in sommige ge
vallen eeu,.politiek stemoverwicht 
gesteld ervaren, dat met algemeen 

- Ie stad zijn, wanneer men zich in 
alle raadskringen op dit probleem, 
naar aanleiding van het vertrek 
van de heer Douqué weer eens bij 
herhaling scherp naar voren ko
mend, ernstig bezon. Wanneer uit· 
die bezinning zou resulteren, dat de 
vergaderingen van de raad en van 
de commissies zich zouden gaan 
kenmer~en door grotere zakelijk
heid, mèt weglatmg van de her
haalde en volmaakt overbodige 
vaststelling van verschillen in poli
tiek inzicht en instede daarvan be
reidheid tot welwillende overwe
ging van andermans visie en wèr
kelijke beraadslaging, dan zou voor 
Amsterdam en voor een gezonde 
democratie reeds veel bereikt wor
den. Dan zouden in alle groeperin
gen figuren, die nu als particulie
ren met grote voortvarendheid en 
stuwkracht in alle sectoren van het 
maatschappelijk leven van Amster
dam werkzaam zijn, mogelijk weer 
tot het raadslidmaatschap zijn te 
bewegen. En zou de raad weer in 
gelijke tred kunnen komen met de 
veerkrachtige, welke men buiten de 
raad overal kan waarnemen. 

Het probleem 
van 

van de huisvesting 
studenten 

Vraagstuk, dat nijpender wordt naarmate l't aantal 
studenten aan de universiteit te Amsterdam toeneemt 
· De Algemene Studenten Vereniging Amsterdam heeft onlangs een 

wedstrijd uitgeschreven voor een getekende grap, die het pro
bleem van de huisvesting van studenten tot onderwerp heeft. De bedoe
ling van deze wedstrijd - van de negen bekroonde inzendingen zijn 
sluitzegels gemaakt - is geweest, om de aandacht te vestigen op het 
tekort aan kamers, die door studenten kunnen worden gehuurd. Men 
hoopt dat burgers, die van dit probleem doordrongen worden en over 
zoveel woonruimte beschikken, dat zij daarvan nog een kamer zouden 
kunnen afstaan, tot zoveel gemeenschapszin zullen worden gebracht, 
clat zij die kamers inderdaad ter beschikking van studenten zullen stel-
len. ' 

Ongetwijfeld zijn er in verschei
dene huizen nog kamers te vinden, 
welke de bewoners zelf niet of nau
welijks gebruiken en welke zij zou
den kunnen afstaan. Een actie, on
langs door de pers ondernomen, 
heeft aangetoond dat er, bij een 
appèl op de burgerij, meer kamers 
voor verhuur ter beschikking ko
men. Het is te hopen dat dit twee
de appèl.ook enig resultaat zal op- 1 

leveren. ..... 
Het gemeentebestuur heeft zich 

bereid verklaard te overwe~ 
gen in hoeverre er zijnerzijds maat
regelen zouden zijn te treffen om in 
deze studenten - kamer - nood te 
voorzien. Het is echter geenszins 
gemakkelijk om enigermate nauw
keurig vast te stellen hoe groot het 
aantal kamers is, dat men tekort 
komt. Maar het gemeentebestuur 
zal voor zijn overwegingen na de 
herfst kunnen steunen op enkele 
"indrukken", ·welke kunnen wor
den verkregen uit een onder stu
denten te houden enquête. Deze en-

quête betreft meer de vraag höè zij 
wonen, welke huren zij betalen, 
enz. Daaruit kan blijken en zal ver
moedelijk ook wel blijken dat de 
huisvesting van studenten in vele 
gevallen niet beantwoordt aan een
voudige eisen, welke kunnen wor
den gesteld ten opzichte van con
centratie bij de studie, hygiënische 
en gezondheidseisen, enz. Die uit
komsten, gevoegd bij de weten
schap dat men in elk geval ook nog 
kamers tekort komt, kunnen dan 
leiden tot overwegingen en vervol
gens wellicht tot maatregelen van 
de zijde van het gemeentebestuur. 

De vraag kan naar voren komen 
of het gemeentebestuur geen ande
re taak zou kunnen hebben dan 
zich te bezinnen op maatregelen om 
het probleem van de huisvesting 
van studenten ih zijn huidige vorm 
te bestrijden, namelijk om, met 
vooruitziende blik, te bezien, of 
hier voor lange toekomst niet naar 
een oplossing moet worden ge
stréefd die tegelijk tegemoet komt 
aan de groei van dit vraagstuk. 
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Want dit vraagstuk, dat men voor · 
een ogenblik met de aanbieding van · 
méér kamers ten dele wellicht kan 
blijven beheersen, neemt toch p~ 
porties aan op de duur, waartegen 
incidentele maatregelen niet meer 
baten. 

Het aantal studenten neemt 
voortdurend toe, en zal binnen wel
licht tien jaar zijn verdubbeld. In 
het type woningen, dat thans 
wordt gebouwd, zijn vrijwel geen 
kamers méér dan nodig zijn voor 
de bewoners. Er komen dus niet 
meer kamers ter beschikking en de 
woningnood blijft nog jaren voo~ 
duren. Ook wanneer de woning
nood zou zijn opgeheven en ver
scheidene tegenwoordige kamerbe
woners een eigen huis zouden kun
nen gaan betrekken- hetgeen nog 
jaren zal duren - en dus weer 
meer kamers ter ·beschikking ko
men van studerenden, blijft het 
probleem omdat, als gezegd, het 
aàntal studenten aan de twee Am
sterdamse universiteiten tegen die 
tijd wel zal zijn verdubbeld. 

Er wordt zeer veel gedaan voor 
het hoger ·onderwijs en ook zeer 
veel voor de studenten. Vraag is 
nu, of men er niet toe over zal moe-. 
ten gaan behalve voor de mogelijk
heid tot studie, gezondheidszorg 
enz. ook voor de huisvesting van 
studenten te gaan zorgèn. 

In het buitenland is dat op ve
le plaatsen reeds lang het· geval. 
Daar worden met geld van de over-. 
heid studententehuizen gebouwd. 
Deze huizen blijken niet exploita
bel, wanneer daarop de jaarlijkse 
afschrijving van de bouwkosten 
drukt. De gemeenschap zal zich 
dus hier kapitaalsnitgaven moeten 
getroosten om tot dit doel te gera
ken, gelijk men ook kapitaalsnitga
ven doet voor andere zaken van al
gemeen belang. 

De vraag stellen wil niet zeggen, • 
dat wij haar aanstonds bevestigend 
zouden willen beantwoorden, al is 
onze neiging daartoe op voorhand 
zeer groot. Er kunnen, wanneer 
men naar een oplossing van het 
probleem in grote stg1 streeft, dus 
door de oprichting van studenten
huizen, nog allerlei vraagstukken 
- niet alleen technische van de 
bouw zelf - aan de orde komen, 
die men daarbij zal moet~ bekij~ 
ken of in de gezichtskring zal moe
ten betrekken. Niettemin zijn er de 
na volgenswaardige buitenlandse 
voorbeelden, die in elk geval er 
voor pleiten dat het gemeentebe
stuur, wanneer het zich werpt op 
het probleem van de huisvesting 
van de studenten, 11iet alleen zoekt 
naar oplossingen welke voor dit 
ogellblik dienstig kunnen zijn,. doch 
er zich meteen ook rekenschap van 
geeft van te dezer zake in de t~
komst zal moeten worden gedaan. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

DE FASE-DE GAA Y FORTMAN 
de • 

ID KabinelstOrmatie 1956 
* * was, toen we ons vorige hoofdartikel 
. * schreven, prof. De Gaay: Fortman 

nog in volle gang, juist aan het einde van diezelfde 
week is ook hij van het (in)formatie~toneel verdwe
nen. 

Ook deze'" drie-en-een-halve week kunnen aan de 
geschiedenis van de Kabinetsformatie 1956 worden 
toegevoegd, waarover het laatste woord nog niet is 
gesproken. 

Wie een definitief oordeel wil vellen, moet de 
feiten predes kennen en over die feitelijke kennis 
beschikken we niet in die mate, dat ons oordeel 
meer dan een voorlopig karakter kan dragen. 

· Dit voorop stellend, willen we wel als onze in de 
loop dezer weken versterkte indruk uitspreken, dat 
prof. De Gaay Fortmans poging grotendeels aan 
haar eigen inconsequentie, aan haar halfslachtigheid 
i& te gronde-gegaan. 
. Het Kabinet, dat hij trachtte te vormen, leek wel 

wat op een dràak met 'een extra-parlementaire kop 
en .een parlementaire staart. 
~Het was, zoals het leek geboren te worden, een 

amfibisch wezen. De b e d o e l i n g van de infor
m:a:teur was kennelijk, -een werkelijk ext'll."parlem.en.· . 
tair Kabinet voor te bereiden. 

Hij is, toen hij zover was, dat hij zich aan de 
samenstelling van het· Kabinét kon gaan wijden, 
echter onmiddellijk van wal gestoken met hèt aan
zoeken van zijn geestverwant prof. Zijlstra, die 
weinig extra-parlementair! - voorzitter is van de 
anti-rev. Kamerfractie. 

* * * 

Nadat hij vervolgens het oog had laten vallen 
op verschillende tot de K.V.P. behorende 

demissionaire ministers en op de christelijk-histori
séhe demissionaire minister van Oorlog en Marine, 
ir. Staf, kwam zijn aanzoek aan onze. geestverwant, 
de heer Korthals. 

Deze heeft - men weet het - voor een zetel in 
het door prof. De Gaay . Fortman beoogde Kabinet 
bedankt, uitgaande van het standpunt, dat een der
gelijk Kabinet overeenkomstig zijn opzet zijn extra
parlementaire karakter diende te behouden. 

. Zijn argumentatie is voor ieder glashelder en 
principieel volkomen juist. De heer Korthals neemt 
in onze V.V.DAractie, als haar tweede voorzitter, 
een ~o centrale plaats in en hij was zelf, als plaats
vervanger gedurende een aaqtai weken van de heer 
Oud, bij de formatiebesprekingen ook zozeer be
trokken geweest, dat hij het niet juist moet hebben 
geacht, in een extra-parlementair Kabinet zitting te 
nemen .. 

Het is goed, nogmaals vast te stellen, dat de heer 
Korthals dit besluit zelfstandig en voor eigen ver
antwoordelijkheid heeft genomen. 

De in sommige bladen gedane suggestie, als zou 
de fractievoorzitter, prof. Oud, daarop invloed- heb
ben uitgeoefend, is onjuist. Dit immers zou geheel 

· in strijd zijn geweest met de opvattingen, zoals die 
in liber~le kring worden gehuldigd. 

Wel m!\g men·aannemen, dat prof. Oud z~ch met 
het door de heer Korthals genomen besluit zeer wel 
heeft kunnen verenigen. 

* * * 

De gedachten van informateur De Gaay Fort
. man zijn, paar men eveneens weet, tegelijk 

uitgegaan naar een tweede figuur uit ·de V.V.D.: lr. 
E. H. Ebels. 

Dr. Ebels is geen parlementariër, maar wel een 
V.V.D.-er, die zijn sporen in het openbare leven 
heeft verdiend. De heer Ebels was jarenlang land-

PRoF. MR. w! F. pE GAÀY· FORTMAN 
· •· ••• . informi!teur af ..... : 

bouwer te Nieuw-Beerta en speelde in ~è agrarische 
organisatie . een- belangrijke ~ol als secretaris, later. 
vice-voorzitter va:n de Groningse Maatschappij van 

-Landbouw. .· · 
Hij was burgerneestee van Beerta, werd lid van 

Gedeputeerde Staten van Groningen en tenslotte 
- van december 1945 tot juli 1955 - commissaris 
der Koningin in genoemde provincie. 

In mei 1953 verleende de Groningse\Universiteit 
hem de bijzondere onderscheiding van het doctoraat 
honoris causa in de rechten. Sedert 1949 is dr. Ebels 
voorzitter van de Zuiderzeeraad. 

Een man van gezag en bekwaamheid dus, van wie 
het niemand zal verbazen, dat de aandacht van de 
informateur naar hem is uitgegaan voor een minis
terspost. 
, Zij, die hem kennen, wisten echter reeds, dat dr. 

Ebels, die thans 67 jaar oud is, zich fysiek in acht 
moet nemen. Hij bedankte t>m gezondheidsredenen. 
Een beslissend feit, dat het voor hem zelfs geheel 
overbodig maakte, in het niet-persoonlijke vlak het 
voor en tegen van aanvaarding af te wegen. · · 

* * *· 

Het is opmerkelijk, dat prof. De Gaay Fort-
. man na de heren Korthals en Ebels geen 

liberaal meer heèft uitgenodigd. Naar de redenen -
kan men slechts gissen. Mogelijk zullen die in de -
toekomstige debatten over de Kabinetsformatie nog 
wel aan de dag komen. We zullen daar thans dus 
niet verder over schrijven. Wel echter willen we 
enkele opmerkingen m_aken van meer algemene aard. 

Daarvoor dienen we nog eens te herinneren aan 
de eerder van liberale zijde ontwikkelde gedachte 
van een "derde macht". Een gedachte, waarover heel 
wat .tpisverstand is ontstaan, maar dat belet ons niet, 
nogmaals als feit vast te stellen, dat onze politieke 
constellatie deze is, dat er zijn twee grote fracties: 
die van de P.v.d.A. en van de K.V.P., en dat er 
daarnaast zijn drie kleine of middelgrote fracties, 
welker sterkte te zamen die van de twee groten 
benadert. 

De vraag is nu, welke rol deze "derde macht" zou 

kunnen spelen. Vastgesteld moet worden, dat bij 
een samengaan van de middelgrote partijen met de 
K.V.P. thans niet verwacht kan worden, dat die der
de macht werkzaam zou zijn. Het is immers in de 
afgelopen maanden wel geblekèn, dat in het bijzon
der dè anti-revolutionairen wel zeer sterk in het kiel· 
zog van de K.V.P. varen. 

* * * 

Een combinatie K.V.P., A.R., C:H. en V.V.D. 
zou dus- het gevaar lopen, vooral door de 

houding der anti-revolutionairen en ook van die der 
K.V.P., te worden tot een rechtse coalitie met de 
vy.D. als aanhang. ' 

Een weinig aantrekkelijke gedachte! Vooral wan
neer men bedenkt, dat de K.V.P. getoond heeft zeer 
weinig te gevoelen voor samenwerking met de 
V.V.D. en dus weinig bereid zal zijn, aan liberale 
verlangens tegemoet te komen. 

De "derde macht", of hoe men die drie midden
groepen dan ook wil noemen, zou w e l haar rol 
kunnen spelen in een bteeds.te-basis-Kabinet van de 
f.y,.4,A.,_ ~ K.,y:~P·.• ~ 4-~,de V.V.D. en deÇ.J1, 
Zij zou óók een rel kunnen spelen in een Kabinet, 
steunend op de P.v.d.A., A.R., V.V.D. èn C.H. 

DRS. H.A. KORTHALS 
..... . aangezocht ..... . 

I n ons blad van 30 juni schreven we: 
"Anders dan in 1952, is thans ook de voor• 

zitter van de Tweede-Kamerfractie der V.V.D. itt' 
het overleg der Kabinetsformatie betrokken. 

"Uit de gang van zaken is wel reeds gebleken, dat 
prof. Oud, als leider van een constructieve groep, na 
deze uitnodiging niet principieel afwijzend geant
woord heeft op de vraag of o9k van de zijde der 
V.V.D. bereidheid zou bestaan, medewerking te ver· 
lenen aan de formatie van een Kabinet op zeer brede 
grondslag. 

,Deze principiële bereidverklaring is echter slechts 
een onderdeel van het geheel van vraagstukken, dat 
zich bij een Kabinetsformatie, vooral in deze tijd, 
voordoet. 

"Wie tot medewerking wordt uitgenodigd, moet 
de zekerheid hebben, dat hij zijn medewerking ver
leent aan doelstellingen. waarmee hij zich in grote 
lijnen kan verenigen en waarbij hem de invloed 
wordt toegekend, waarop hij meent recht te hebben"·. 

Wat we toen schreven, geldt ook thans nog 
onverminderd. 
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• 
lll De toenemende hevolkingsconcentratie 

hetWesten schept ernstige problemen 
Met "gemiddelden/' moeten we 

Ze vertekenen vaak 
steeds voorzichtig 
het beeld. 

•• ZIJn. 

Neem bijv. het gemiddelde van de bevolkingsdichtheid van Nederland. Dit is 
momenteel 329 inwoners per km2; op zichzeH een getal, dat sterk spreekt, maar het 

Is - gemiddelde. 
De situMie wordt ceJ-1 .-Iers, als mea weet, dat •e bevolkiJII'sdichtlleid V

Nederland met uU•nierlng - het WMien %10 liJ, die - het Wes6ea, de s.g. Baall
Aad Holland inbegrepen 7515 en die van de Bandstad 2391 inwoners per km2 be
draagt. 

Deze geta.IIen tekeaea de sUuaüe oneindig scherper. Ogenblikkelijk zien we nu. dat 

de bevo~-ntratle in~ Westea ea in •et hQzolldEa" Ja de ~dsCad be
angstigend is. 

Reeds vroeger heb Jk in deze kolommen aandacht gewijd aan de problemen welke 
momenteel de bevolkingstoename in het Westen schept. Ik had toen niet de beschik· 
ldng over de juiste cijfers en moelli me Jaten leiden door enkele ruwe gegevens. 

De verschijning van de brochure: ,,Het Westen en overig Nederlan4". een ..-~~a 
uitgave van de nota van de Rijksdienst voor h• NMionaal Plan en W Ceatnal 
Planbureau. stelt mij in staat aan de hand van de dàa.rin gepubliceerde eijfen en ioe
Dchüagea de problematiek aan een nauwkeuriger beschouwing · te Ollde.rwerpaL 

·De drie westelijke provincies omvatten 
eamen 21 % van het totale landopper
vlak van Nederland, maar het aandeel 
in de bevolking bedraagt ongeveer 50 % 
van de totale Nederlandse bevolking! 

Van de ruim 5,2 miljoen inwoners der 
drie westelijke provincies wonen er rond 
vier miljoen in de Randstad. Omstreeks 
1850 was de verhouding van de bevol
kingsaandelen van de 3 westelijke pro
vincies en die van overig Nederland als 
2 : 3, rond de eeuwwisseling als 5 : 6 en 
thans bijna als 1 ~ 1. 

Deze sterke concentratie in het Westen 
kan o.m. als volgt verklaard worden: 

a.· .De bevolkingsaanwas in het Wes
ten zelf. In genoemde brochure worden 
de volgende cijfers gegeTen~ 

In de periode van ~1954 waB de 
bevolkiQpaanwas per 10.000 inwoners ge
middeld per jaar in Utrecht .:....... 153 

in Noordholland 122 
in Zuidholland .. . 131 

iD de periode 195&-191J.i respectieveli,jk 
151, 108 en 126. 
• b. wat de oorzaken van deze sterke 

toename betreft, worden genoemd: de 
cunstlge ligging van het Westen nabij de 
zee.. .. Dat. vormt de grondoenaak van de 
IMivolkinpconcentratie iD de Randstad. 

Immers, deze liggt• beYOrderele ia: llter
ke mate de zeebaveDfunctie -.a c1lt p
))ied. Een functie, die eigenli.J'k al llinds 
de zeventiende eeuw ~ belangrijkheid 
steeg en tot gtmtlg bacl, dat de haYen
liteden snel groei4len. 

Een belangrijke faetor hierbij was, dat 
aanvankelijk de stoomkracht de YOOI'

Jl8,8.mste energiebron wa11 en dat met de 
industrie-uitbreidt• een toename van de 
eteenkoolaanvoer llCIOda.ltelijk wu.. 

Het is begrijpelijk, dat de industrieën 
bij· voorkeur niet te Yer van de.e aaa
voerhavens werden gevestigd. ter vermij-

1 ding van te hoge transportkolrtell van 
de steenkolen. 

Toen later nieuwe energiebronnen 
(o.m. de elektriciteit) in gebruik konden 
worden .-omen en ook het traDsport 
door de ontwikkellDg van het motorver
voer vluggeio Iron geachleden, konden oolr: 
elders in het 1aDd industrieën "WOrden 
gevestigd. 

Nog steeds industrie near 
het We$ten 

Niettemin bleef en blijft het Westen 
industrieën aantrekken. voora.l die, welke 
aangewezen zijn op diep vaarwater 
(11Cheepsbouw, petro~hemische bedrijven, 
ete.J .en bedrijven, die nauw Yerband ltou
den met het zeevenper (mals ·de hooc
cwens en .aanverwante industrieën). 

Dit laatste leidde tot een sterke stijgillg 
van de industrialisatie rond· de zeemon
den (Nieuwe Waterweg, Noordzeekanaal, 
Umond, Noord en Zaanstreek). 

Bovendien trekt industrie steeds weer 
industrie aan. · 

Een belangrijke factor is ook de steeds 
groter wordende betekenis van Den Haag 
als centrum der Regering en der diplo
matie, terwijl anderzijds door deze stij
ging van de industrialisatie het weg-, wa
ter- en luchtverkeer in toenemende mate 
werd verbeterd, wat weer leidde tot nog 
groter aantrekkelijkheid voor de vesti
ging van industrieën in dit gebied. 

Maar daarmee is nog niet alles ge
zegd. Elke grote bevolkingsconcentratie, 
schept een groeikracht, die in toenemen
de mate haar invloed doet gelden. Betere 
verkeerswegen, rijker gevarieerde ar
beidsmarkt, die in toenemende mate haar 
invloed doet gelden. 

Betere verkeerswegen, rijker gescha
keerde bedrijfsconcentratie, rijker 'geva
rieerde arbeidsmarkt (met veel en boog
gekwalificeerde arbeidskrachten), verbe
tering van de woongelegenheid, gttDStiger 
situatie voor de vestiging van nevenbe-

. drijven, winkels, culturele · instellingen, 
enz., enz. werken over een weer. Kortom: 
een d~rgèli,jk gebied krijgt een niet te 
tomen zuigkracht. 

De Randstad Hollanc1, die zich in feite 
in maar een eeuw tijds ~e, omvat 
thans rond -i miljoen inwoners. Wanneer 
de groei zich voortzet als in de laatste 
jaren, schat men de bevolking omatreelat 
1980 op 6 à 51h miljoen! 

Welke ingrijpende gevolgen dit zal 
hebben, laat zich gemakkelijk indenken. 
Een gébied ter grootte 'fUl de Noorcl
oostpolder, d.w.z. van om ea Dabij &800 
ba. cultuurgrond zal in 4le periode U. 
zijn bestemming van ~ ·lrl'ODCt 
'WOrden onttrokken! 

Dat betekent, dat de uitlltelteacle JaDd. 
bouwgronden van de ZUidhollandse 
eilanden, de moetlijk te vervangen tuin
bouwgronden van bet Weetla.nd, de ~' 
gronden, van zo grote betekenis YOGI' 

•- bloembollenteelt, de vruchtbare klei
gronden van de Haarlemmermeer en IJ. 
polders in belangrijke mate mllea worden 
ingekrompen• en beschikbaar moeten Wo!'
den gesteld voor de vestiging Ya.n tndutt
trieën, de woningbouw, de -..Jeg Yab 
sportvelden, wegen,. vaarten, enz., enz.! 

En wat er van de gronden dan DOg 
overblijft, zal men dringend nodig heb
ben voor recreatie en groen in de enorme 
Randstad. Het ziet er 'WU.rlijk somber 
uit! 

On~erwijsmoeiliilcheden 
In het eerder genoemde geschrift wordt 

op verschillende 't"'Or· i'ln nadelen van 
deze bevolkingsconcentratie ingegaan. Ik 
hoop daar nog Dader op terug te komea. 
Thans zou ik graag een enkele beschou
wtoe wijden aan een vraagstuk, dat in 
het rapport niet ter sprake kwam, n.l. de 
onderwijsmoeilijkheden in dit gebied. 

Ik· wil dit doen in aanllluitin~ 88D wat 
Ik in een vorige bijdrage reeds ter sprake 
bracht. 

De sterke uitbreiding van de bevoDd•• 
gaat uiteraard ppaard met een sterke 
behoefte aan oadenrijagelecenheid YOOI' 
de opgroeiende· jeugd. Er :zullen honder
den nieuwe scholen moeten worden ~ 
bcmwd en misschien wel honderden be
lltaande schoolgebouwen moeten wordea 
verbouwd of verplaatst. 

Er zullen honderden leerkrachten no
dig zijn voor alle takken Yan ons onder-

De sinds 1948 
geheel geres
taureerde 
Noordersluis, 

die met de 50 

m. lange en 
141h m. hoge 
deuren de 

grootste sluis 
ter wereld is. 

wijs. Alleen de voorziening daarin zal 
geweldige problemen met zich brengen. 
Reeds nu is de situatie in het Westen 
nijpend. In de grote steden zit men met 
een schreeuwend tekort aan WOODl'uimte. 

Een der gevolgen daarvan is, dat tal
rijke jonge onderwijzers niet aan een wo
ning kunnen komen en solliciteren naar 
elders, waar men In dat opzicht er wat 
guustiger schijnt voor te staan. Benoe
ming van ervaren, gehuwde leerkrachten 
wordt bij de dag moeilijker, omdat deze 
mensen niet aan een woning kunnen wor-
den geholpen. · 

Er doen zich regelmatig gevallen voor, 
dat leerkrachten, die het er op waagden, 
zich na korte tijd teleurgesteld terugtrek
ken en een betrekking aanvaarden in de 

'provinciesteden in het oosten en midden 
des laDds. 

Kaar zelfs de·· benoeming van jong en 
qngebuwd personeel wordt steeds moei
lijker, ~en deze leerkrachten geen 
pension weten te vinden in de overbe
volkte steden. En dit verschijnsel be
~ niet ~leen de onderwijskrachten. 
Ook ambtenaren, kantoorpersoneel, ad
ministratief personeel in de industrie, 
student:Àm (men denke aan Amsterdam 
en Delft bijv.) kunnen kamers noch pen
sion krijgen. 

Geen animo voor het 
Westen 

Kaar buiten dit woningtekort is de 
animo van vele onderwijskrachten om 
te pan werkea in het Westen de laatste 
jarea Yenninderd door omstandighedea, 
die ten !I"AA8l'Ste Yerband houden met de 
beYOl\fngsconcentratie daar. 

De jeugd 111 er moeilijk. Misschien zou-

den we beter kunnen zeggen: de kinde
ren zijn er druk en hypernerve\11!. Vero
de oostelijke provincies, constateren 14 
ban werk in de acholen in bet Weste-. 
dat de Jeeylingea uitermate lilecht hua 
aandacht bij hun werk kunnea houdeL 

De afleidbaarbeid is schrikbarend en 
het aantal "moeilijke" gêvallen in de 
meest overbevolkte klassen stijgt voort.
durend en maakt de oprichting van scho
len voor leer- en opvoedkundige moei
lijkheden in toenemende mate noodzake
lijk. 

Deze problemen zijn alleszins begrijpe
lijk, als men denkt aan de invloeden vaa 

·de verstedelijking op de kinderen: in tea
sief verkeer, nergens rust of stilte, in
woning met alle ellende daaromheen, 
steeds geringer wordende gelegenheid Olll 

in de natuur te verkeren of .zich te kUD
nen vermaken op de wijze als nu eenmaal 
voor het jonge kind zo dringend gewenst 
itl. 

Het kan dan ook niemand YerbazeD, 
dat in de meeste grote steden de arider
wijzers voor een extra zware taak sta.an. 
die nog verzwaard wordt door het tekort 
aan leerkrachten, waardow menige on
derwijzer, of ·te volle klasse& heeft, of 
herhaaldelijk een klasse moet overnemen. 

1k heb hier slechts één probleem wat 
nader onder de aandacht willen brengen. 
In de nota 'Vindt men nog verscheidene 
andere, die stuk voor stuk de llituatie 
erostig doen zijn. Ik hoop er in de wl
gende beschrijving iets meer van te zeg. 
gen en dan tegelijkertijd de vraag onder 
de ogen te. zien, wat vo1ceaa de samea
stellers der nota in de tuekomlil mu Jnm... 
Den gesebieden om uit de alJergrootst.e 
moeilijkheden te geraken. 

V.K. 

Onze kandidaten voor 
Nieuwe verkiezing op 

de Eerste Kamer 
ll. oktober a.s. 

Door de Grondwetsherziening i& eem 
.n~we verkienng van leden van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal no
dig geworden. 

B\i ~ ~ifting, d~ op donderdag 
11 oktober a.s. zal worden gehouden, 
zullen de leden van de Provincale Sta
ten 75 Eerste Kamerleden kiezen. De 
!kandidatenlijsten van oaze Partij z\jn alt 
~lgt samengesteld~ 

Groep I <Noord-Brabant, Zeelalld 
en Utrecht): 

1. de GrocMb, G., Leiden. 
2. Kappeyne va.Jl. de Coppello, N. J. C. 

M., Loenen a. d. Vecht. 
3. Delprat, n. A., Amstftdam. 
4. Veder geb. Smit, E .. Huis ter Heide. 
5. ,Vemagen. J. L., Vlissingen. 
6. Kloezen, J. H.. Breda. 

Groep n <Gelderland, Groninpa.. 
Drenthe): 

1. I..ou-41res, H. D., Zuid•horn. 
2. de Vos v. Steenwijk, R. H., De Wók. 
3. N)llliqlt, J., Zwolle. · 
4. Geertsema, W. J., Warffum. 
5. Wolff, W. L., Apeldoorn. 
6. de Vries geb. van der Hardt Aber-

11011, H. A. A. L.. Hengelo <Ov.>. 
7. Blijdenstein, A. J., Lonneker gem. 

Enschede. 
8. Homan, J., Assen. 
9. Siebers, H. S., Groningen. 

10. Sebouten, A., Culemborg. 

Overijssel: 
1. Louwes, H. D.. Zuidham. 
2. de Vos v. Steenwijk, R. H. De Wijlr. 
3. Baas, J., Deventer. 
4. Geertsema, W. J., Warffum. 
5. Wolff, W. L., Apeldoorn. 
6. de Vries geb. van der Hardt Abe!'

son, H. A. A. L., Hengelo (0v.). 
T. Btijdenstein, A. J., lAime1rer 'I8IL 

Enschede. 

Groep m CNoord-Hollaad en J'~ 
land): · 

1. de Wilde, ;J., Amsterdam. 
2. van Riel, H., 's-Gravenhege. 
3. DeJprat, D. A., Amsterdam. 
4. van der Vee... B. P .. Leeuwarden. 
5. Hefting, mej. ~.. Utreclal. 
6. v. Balen Walt.er, B. C., Leeuwardea. 
.,, van de Vliet, P. G., Hilversum. 
11. Siellwerda, J. R., Pingjmn. 
!), van der Bilt, J. J.C. R.. Ala8tenluD. 

Groep IV <Zuid·Hollaad) : 
1. Molenaar, A. N .. WaSieD&&r. 
2. Schouwenaar geb. Fran~~~en. J. P-. 

Bilthoven. 
3. Oud, P. J., Rattenlam.. 
4. Wi~R.J.~ 
5. TwijnsU., T. ~.. Bilthovea. 
6. Veder geb. Smit, E., Huls ·ter Heide. 
7. van den :dergh, S. J., Wassenaar. 
8. Foeitema ADd.nae, W. R., R'daa. 
9. Wükeu., J.. Wassenaar. 

10. van de Grielld, J., llijnllàenDlall 
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* WEEK to.t WEEK * kan bieden, materi~el de grootste rampen kun-
nen ontstaan. · · 

Vlammend protest 

Een golf van verontwaardiging gaat door 
ons land over het schandelijk optreden 

van "demonstranten" in lndollesië tegen de 
dappere mevrouw Bouman. 

Indonesië heeft hiermede opnieuw bewezen 
geen rechtsstaat te zijn. De regering van Indo
nesië heeft niet kunnen {of .niet willen?) ver
hinderen, dat een uitzinnige menigte mevrouw 
Bouman met de dood bedreigde·. 

Gelukkig, zeer gelukkig, is dit alles voor 
mevrouw Bouman nog betrekkeliJ'k goed afge
lopen. Haar auto werd weliswaar totaai ver
llield - ook daartegen kon de politie blijkbaar 
niets doen - doch zij wist tenslotte aan de 
vreselijkste bedreigingen te ontkomen.· 

Gevoel voor recht, men~lijkheid en bescha
ving kent men in Indonesië niet meer. Dit is nu 
wel zeer duidelijk gebleken. 

Een dergelijke gang van zaken, doet niet 
alleen in 01is land een felle verontwaardiging 
oplaaien, maar leidt tot grote verbittering en 
een gevoel van machteloosheid. 

Maar we mogen en kunnen ons hoofd niet 
in de schoot leggen. Veel kunnen we weliswaar 
niet doen, daarvan zijn we ons terdege bewust. 

Onze regering kan evenwel een vlammend 
protest doen horèn •), opdat dit door de gehele 
beschaafde wereld worde gehoord en verstaan. 
Niets zal in. dit verband onbeproefd mogen 
worden gelaten. 
•) Inmiddels is dit reeds geschied - Red. 

lijke moed hebqen betoond, gepaard vaak met 
een goed ontwikkeld gevoel voor organisatie. 

Het kan goed zijn, ja, het is zelfs noodzake
liJK:, dat men daarvan achteràf kennis kan ne
men en als zodanig is het werk van de parle
mentaire enquêtecommissie dan ook volkomen 
verantwoord. 

Triest is vooral echter te vernemen, welke 
rol Engeland als bondgenoot tegenover ons 
heeft gespeeld, vooral met betrekking tot onze 
positie in Nederlands Indië. . 

Het zijn wel heel harde lessen, die wij te le
ren krijgen, maar niettemin kunnen zij nuttig 
zijn met het oog op toekomstige ontwikkelin
gen. 

Het kan ons sterken in de wil en de kracht 
als kleine natie op. internationaal nil'eau onze . 
rol zo· goed mogelijk te vervullen. Immers, het 
leven gaat verder en niets is zo destructief als 
het bij de pakken neerzitten. 

Het "je maintiendrai" blijve onze lijfspreuk! 

Vermindering van Staats
uitgaven 

Namens de ·regering hebben dézer dagen 
de ministers van Economische Zaken 

en van Sociale Zaken en Volksgezondheid een 
verzoek tot de Sociaal Economische Raad ge
richt om advies over de noodzaak en de moge
lijkheid van. een beperking der bestedingen en 
over een compensatie van de premie voor de 

Inmiddels wachten wij maar weer· af. Het 
"frapper toujours' 'is ons niet vreemd. Wel
licht dringt het ook nog eens tot Den Haag 
door. 

Telefoonboekentragedie 
'Jloen destijds het ongelukkige besluit viel 
J. om in ons land geen uniforme interlo

cale telefoongids meer uit te geven, maar een . 
gehele gedecentraliseerde telefoonboekenbi
bliotheek op te zetten, hebben wij daartegen 
ernstig geprotesteerd en voorspeld, dat een 
dergelijke ingewikkelde opzet eens fout moest 
lopen. 

Als wij ons goed herinneren, zijn in ons par
lement eveneens opmerkingen gemaakt van 
een dergelijke strekking, maar de betreffende 
minister bleef ziende blind en horend doof. 

Waarom zou men iets ook gemakkelijker 
doen als het moeilijker Jean, schijnt vaak de 
redenering te zijn. Hoe dit ook Zij, men heeft 
nu ten lange leste ingezien, dat het beStaande 
systeem niet voldeed. Dit alles heeft betekend, 
extra moeite, extra kosten en veel ongemak 
voor de abonnees. 

Zoals gezegd men wil dit verfoeilijke systeem 
nu eindelijk loslaten. 

•• algemene ouderdomsverzekering. 
1uoeilijkheden bij de P.B.O. In verband met de ontwikkeling van de lo-

Dezer dagen heeft het Staatsbedrijf der Te
legrafie en Telofonie een circulaire het licht 
doen zien, waarin werd gezegd, dat men de 
oude methode van vroeger weer wenst toe te 
passen. Maar dit zal nog wel lange tijd duren. 
Men ziet blijkbaar geen kans, het thans be
staande systeem snel te veranderen, zodat wij 
het volgend jaar ook nog onze uitgebreide 
bibliotheek zullen moeten raadplegen. 

pende rekening van de betalingsbalans - een 

Gelijk bekend, zijn er moeilijkheden gere- factor van grote betekenis voor de deviezen-
zen bij de benoeming van de voorzitter · · 

van het Produktschap voor zuivel. Een aantal positie- vraagt de regering zich niet ten on-

Enfin, het gezonde verstand schijnt te zijn 
teruggekeerd en wij zullen dan maar denken 
dat het beter is ten halve te keren, dan ten 
hele te dwalen. -

rechte af, of de huidige verhouding van mid-
organisaties van ondernemers heeft zich tegen delen en bestedingen in de Nederlandse volks- G • d lfb h • 
deze keuze verzet en dreigt nu af te zien van huishouding wel geheel juist kan worden ge- ewer,ger e ze e eersut,g :_ 
hun recht om bestuursleden van het produkt- acht. · . . . ' · · · 
schap te benoemen. Wij achten dit besluit een wijs besluit. Wij In ~ngeland 1s ?P h~t ogenblik op_ 7"ono .. 

Dit is ongetwijfeld een ernstige zaak. willen beslist geen negatieve kritiek uitoefe- ~msch - en e~~enhJk o<?k o~ pollbek --"7 
Door het katholieke Tweede Kamerlid ir. C. nen, maar vragen ons toch af, of dé regering terrem een gevaarliJke ontw1kkelmg waar tè 

J. :Y~ ~~~zijn. .te~ke vr~gen g~~teJd aan.~~~.-,_ •et ~~ .. laat tot b oemd . . h k nemen 
mmiStèr voor 'de P.B:Ö., de beer De Brunn. ~- -~~ - · · .. <H~ngen · JllZlC t OIJ:l-1:,,. · ·• _;De··:B •t ~ · kbewê · h ft d d 

"J Zij is hieromtrent toch al eerder en voornam~ · · n se.· va . . gmg · ee ezer agen 
Laatstgenoemde heeft inmiddels op deze vra~ , lÛk va~, U~er3:le zijde gewaarschuwd. .. , , n.l. op het JaarliJkS~ congres van .d~ .. va~cen~ 
gen geantwoord. Uit dit antwoord blijkt, -dat' · · Het is nu eenmaal niet verdedigbaär, dat een . trale. (?-'.U.Q.) t.e.Bnghton een :rnob~ aan~eno
op het gevoerde benoemingbeleid in feite niets . . regering ·achter de feiten,,~lo()pt. , · . . . , . ;:men, die de .pohbek_van ~lfbeheenu~~g.,~ ~~ 
is aan te merken. · Het "gouvemer c'est prévoir'' moge dan wel stre'!en naar hogere:loneh nad:rukkelijk af~~ 

Voor hen, die deze zaken zuiver juridisch een cliché-term zijn geworden, het is echter ~~ d1~ het grootste aee! van_d~ verant~r:de-
wensen te zien, zal dit voldoening schenken. een waarheid, waaraan men niet straffeloos liJkh_e~~ voor Engeland s ~?-mdige econom1~~hè 
Helemaal gerust gesteld heeft dit antwoord voorbij kan gaan. moelliJkheden op de regermg en haar pollbek 
ons echter niet. .. · Wij zijn vooral benieuwd in hoeverre de re- werpt. 
· Wij willen hier met nadruk vooropstellen, gering in deze zelf initiatief ontplooit om te Aldus, formuleert de Londen~e correspon-

dat het niet alleen wenselijk, maar ook zeker komen tot een vermindering der staatsuitga- dent v3;n de N.R.C. ~e econormsc~e oorlogs
noodzakelijk is, dat men zich aan de democra- ven in die zin, dat wordt gestreefd naar meer verkl~rmg va_n de Bntse vakbewegmg aan de 
tische spelregels houdt. En als zodanig willen effenciëncy en het vermijden van overtollige regermg van Eden. . 
wij het gevoerde benoemingsbeleid dan ook ambtelijke rompslomp. ~e ":eten het, het vr~gstuk der lo~nsver~ 
zeker niet aantasten. hogmg m het algemeen IS geen eenvoudig pro-

Maar vooral bij de P .B.O. is er de psycholo- bleem. Maar het heeft toch wel een zeer beden:. 
gische factor. De gerezen moeilijkheden bij het Y adl'rt je Staat haast zich niet kelijke zijde als het zich openbaart onder vol-
Produktschap voor zuivel zijn stellig niet 'be- komen ongezonde economische verhoudingen, 
vorderli;jk voor de P.B.O. in andere sectoren. Het is al weer zeer geruime tijd geleden, gelijk, die in Engeland zich voordoen. · 
Als er geen ~menwerking en vertrouwen is, dat van de zijde van het departement Sinds het midden van het vorige jaar, toen 
zal die ontwik:kiElling nimmer vruchtdragend van Verkeer en Waterstaat 'bekend werd ge- de eisen voor de, jongste loonronde begonnen 
kunnen zijn. maakt, dat er eindelijk é'ens voortgang zou - wij citeren, wederom de Londense corres-

Wij vragen ons dan ook af, ook al is bij het worden gellUU).kt met het regelen van de wet- pondent van de N.R.C. - zijn de kosten va11 
Produktschap voor zuivel een juist benoe- teli;jke aansprakeqjkheid jegens derden, in die het levensonderhoud in Engeland met vier pro~· 
mingsbèleid gevoerd ·- of aan een dergel~jke zin, dat deze wettelijke aansprakelijkheid ver- cent gestegen - maar de lonen met gemiddeld 
formeel juiste weg moet worden vastgehouden plicht zou worden-gesteld. ·acht procent. 
als blijkt, dat deze in de praktijK. niet tot een W:ü hebben destijds ter plaatse onze voldoe- · Sitlds het· begin van 1955 is de curve van de 
constructieve samenwerking leidt. ning er over uitgesproken, dat ten departe- prijzen niet boven die van de Ionen uitgekomen. 

__ Nogmaals, een emstig probleem, dat zeker mente het belang van een dergeJijke i'egeling ·. Daartegenover staat, dat de stijging van het 
veel aandacht verdient. · · werd ingezien. · · produktiecijfer verre ten achter bleef bij die 

Lessen uit het verleden 

De parlementaire Enquêtecommissie, die 
tot taak heeft het beleid in de oorlogs

jaren te onderzoeken, is weer met drie dikke 
delen gereed gekomen. 

Er staan zeer veel- interessante dingen in 
te lezen. Interessant en hoopvol vaak voor de 
toekomst. Anderzijds vindt men er echter ook 
teleurstellende feiten in, die soms wel een 
zekere ontgoochelende uitwerking bezitten. 

Kortom, het is een klaar beeld van de strijd 
van een kleine natie in een grote wereldbrand. 
Een strijd, waarin vaak grote mensen klein 
bleken en kleine mensen groot. Zo is het leven 
nu eenmaal en wij hebben dit te aanvaarden. 

Nogmaals, de teleurstellende mededelingen 
zullen velen hebben terneergeslagen. Daar
tegenover staat evenwel een verheugend aan
~ voorbeelden van mensen, die èen ongeloof-

Daarna is men blijkbaat weer ingedommeld. der lonen. 
Deze zaak werd dezer dagen echter wel zeer Dit is wel een zeer bedenkelijk verschijnsel. 
actueel, toen de officier van Justitie bij de Het was dan ook niet voor niets, dat een be-
rechtbank te Amsterdam een zware straf eiste stuurslid van het T.U.C. op het evengenoemde 
~n een roekeloze chauffeur, waarvan bleek, , congres zei: "Loonsverhogingen waar de ar
dat hij niet tegen wettelijke aansprakelijkheid beiders in feite niet beter van worden, komen 
was verzekerd. per slot alleen aan hun (buitenlandse) concur-

De officier oefende in dit geval in zijn :requi- renten ten goede". 
sitoir terecht kritiek uit op de Nederlandse Deze woorden mochten evenwel niet baten. 
wetgever, die nog altijd niet heeft verordo- De strijd van de vakbeweging in Engeland 
neerd, dat auto- en motorbestuurders v~rplicht draagt n.l. niet zo zeer een economisch, dan 
zijn zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te wel een politiek karakter, die rechtstreeks is 
verzekeren, zoals dat in vele andere Europese gericht tegen de regering van _Eden. 
landen wel het geval is. Is die strijd eenmaal in de politieke sfeer ge-

Nederland komt ook in dit geval- vooral trokken dan houdt men er helaas geen reke
op het terrein van het verkeer, daarop wezen ning meer mee of de geëiste loonsverhoging 
wij reeds meerdere malen - achteraan. · ook nog in verband kan worden gebracht met 

Het is werkelijk misdadig, dat het in ons een gestegen produktiviteit. 
land nog mogelijk is een motorvoertuig te be- · Een trieste ontwikkeling, waarmee noch het 
sturen zonder verplicht verzekerd te zijn. Mis- belang van de arbeiders, noch dat van de Brit
dadig, omdat, als de bestuurder geen verhaal se natie kan zijn gediend. 
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Vrijheid en democratie &p Malta (11) 

Een fiscaal paradijs, waar tot 1948 niemand 
inkomstenbelasting betaalde 

Economisch • gez1en het • 
18 

AllvoreDil de huidige felle politieke strijd op Malta te kURRen begrijpen, dient men 

eerai doordi'OIIgea te zijn van het feit, dat Malta In de eerste plaats een door-en-door 

...,_ eliluid is. Vrijheld betekent üar dus in de e&l'llte pi-ts vrijheid voor de kerk 

. v- Bome. En demoeratie T T T 

In het jaar 56 van onze J-rtelllng leed de apostel Paulus schipbreuk op de rotsen 

voor de lage Noordkust van Malta - in de Handelingen heet bet nog Melita.. Bij 

kwam er aan land, niet' op het eilandJe in de baai, dat nu nog zijn ~m dr-gt, 

m-r volgens vrij recente nasporingen iets noordelijker, In de ~~ van Mellieha. 

Paulus heeft er de eerste christenge-
meente gesticht. Die gemeente was 400 
jaar later z6 sterk in het geloof, dat 
noch de Vandalen, die er in 454, noch de 
Goten, die er vijftig jaar later invielen, 
dat ebistendom aan het wankelen heb
ben kunnen brengen. 

In 533 kwamen de Byzantijnen er on
der Belisarius; hoewel deze bezetters 
dus zelf christenen waren, is het niet 
erg waarschijnlijk, dat het juist hun in
vloed zou zijn geweest die de Moren, die 
er zich in 870 vestigden, tot het chris
tendom heeft doen overgaan. 

Die bekering van de Moren is iets 
heel bijzonders en alleen begrijpelijk 
wanneer men ziet met welke uit het 
hart gegrepen toewijding het rooms-ka
tholieke geloof op Malta beleden wordt. 

als -beloning voor de houding in Wereld
oorlog II - hebben beide in zeer grote 
matë de macht en de vrijheid van de 
rooms-katholieke kerk gehandhaafd. 
Deze hielden in, in de eerste plaats, dat 
voor de Maltezers alleen cioor de kerk 
ingezegende huwelijken geldig waren. 
(De Engelsen konden er natuurlijk, voor 
zover zij geen Maltezer meisjes huw
den, in hun eigen kerken trouwen), 

In de tweede plaats bleven vrijwel 
het hele onderwijs, alle sociale diensten, 
zoals ziekenhuizen, weeshuizen, armen
zorg, als vano:.~ds in roomse handen. 
Vergeet niet, dat het verplegen van 
zieken altijd het hoofddoel is geweest 
van de Johanniter-Orde, en dát hun 
ziekenhuizen, sinds de oprichting van 
de .0rde in de lle eeuw, altijd beroemd 
zijn geweest. 

In de derde plaats kan men zich op 
Malta geen, feestelijkheid voorstellen 
die buiten de kerk omgaat, terwijl on-

Die bekering van de Moren is des te 
merkwaardiger, omdat Malta toch maar 
een heel klein eiland is en de bevolking 
maart een· handjevol vergeieken bij de 
Mohàmmedaa'nsè wereld van die dagen; 
en ook omdat Malta niet ver buiten de 
invloedssfeer van het Moslimrijk lag, 
maar dEl top vormt· van een gelijkbenige 
driehoek, waarvan de lijn Tunis-Tripo
lds de basis vormt. 

- telbare feesten van de kerk uitgaan. 

Toen Rogier van Normandië (de broer 
van Willem, · die in 1066 Engeland ver
overde)' Malta ln 1090 op de Moren her• 
overde efi' hèt, ais 'markiezaat, · bij het 
koniJiki'l~'s!~li~:~g:de~~'ll:~ lie_t, ·als··. · 
bolw~It! llltt i"èe(ls eeu'W'en"'a:ng·voor het 
christendom 'hàd stà.nd gehouden, in de 
eigenlijke ~hiistélljke. wereld .teru~. Dat 
het, door huwelijk, là.ter bij Aragon werd 
gevoegd; kan de invloed en de macht 
van Rome alleen maat versterkt hebben. 

Het zal wel in hoofdzaak, maar niet 
uitsluitend vanwege de uitermate gun
stige strategische l,igging zijn geweest, 
dat Karel V in.1530 Malta- met de bij
behorende eilandj.es Gozo, Comino, Co- · 
minotte en Filfoa, en met Tripolis -
aan de Souvereine Orde van de Ridders 
van Sint Jan van Jeruzalem heeft ge
schonken: juist in het begin van de Re
formatie moet de voor geen twijfel vat
·bare gezindheid van de Maltezers mede 
·gewicht in de schaal hebben gelegd. 

In de rijke bibliotheek in Valetta ligt 
de keizerlijke bul, een groot vel perka
ment, waarop met gouden letters de 
schenkingsacte staat gecalligrafeerd, 
door Karel zelf ondertekend op 23 maart 
1530 op Castelfranco dell' Emilia, voor
zien van het reusachtige grote keizer
lijke zegel. Die schenking is door Cle
mens VII in april goedgekeurd en in mei 
daaropvolgende in alle details bevestigd. 
Van oktober 1530 tot 1794 toe heeft de 
Souvereine Orde er met feodale macht 
geregeerd! 

Engelse beloning 
De constitutie die het eiland in 1921 

van Engeland kreeg - als beloning voor 
de houding in Wereldoorlog· I - en de 
nieuwe Grondwet van 1947, met eigen. 
parlement en ministers (behalve voor 
Verdediging en Buitenlandse Zaken) -

De bevolking van Malt a van hoog 
tot laag beleeft het katholicisme op 
zeer intensieve wijze. 
Bidprenten en afbeeldingen van 
Christus, Maria en allerlei heiligen, 
zijn in vele winkels te koop. Voor 
in elke bus ziet U er minstens één 
en bij elk kerkelijk feest worden ra~ 
me-n en balkons huis aan huis er 
m~ versierd. 

Die feesten zijn er, zo niet aan de orde 
van de dag, dan toeh aan de orde van 
de week. 

Het geld ervoor werd tot voor hèel · 
kort opgebracht door loterijen, door el•• 
ke parochie voor het eigen feest gehou
den. Vrijwel het hele eiland speelde 
daarin mee,. vrijwel het hele eiland 
kwam ·naar elk feest. :Voor zo'n ,Festa" 
wordes : .. meterslange "en ·•brede· wanà
tapijten en kleden met afbeeldingen van 
Christus, Maria of een of andère heili· 
ge opgehangen aan de · erkers of aan 
de raamkozijnen. Deze worden boven
dien rijk met bloemen versierd en ten
slotte hangen van raam tot raa!U in 

eiland echter zeer arm 
elke straat waar de processie langs 
komt guirlandes van elektrische lam• 
pen, die bij het invallën van de korte 

·schemering aangaan. 
Communiekleren worden er door de 

kinderen niet éénmaal gedr~en, maar 
telkens en telkens weer voor èlk kerke
lijk feest. 

Een heel andere manifestatie van de 
mate waarin het geloof er met het da· 
gE;lijkse leven is verweven, vindt U i·n 
de bussen. 

Elke bus is particulier éigendom: per 
man één bus, per bus één chauffeur en 
één conducteur (leeftijden circa 20 en 
15), die nooit in een andere bus rijden. 
(De regering bepaalt route, tarieven en 
ddenstrooster en schrijft een bepaald 
type bus voor, elke lijn een eigen kleur). 

Elk stel jongens, dat een bus berijdt 
heeft vooraan één of meer bidprentjes 
aangebracht. Soms zijn deze in een 
goedkoop lijstje gevat; meestal is er 
een miniatuur altaartje onder beves
tigd, versierd met kunstbloemen, kraal
tjes, lint of franje en met een wit, 
oranje of rood lampje dat altijd brandt, 

Alle passagiers slaan een kruis zodra 
de bus van het beginpunt wegrijdt, of 
wanneer men instapt, telkens wanneer 
men langs een kerk, langs een kruis
beeld of een wegkapelletje rijdt. Als op 
de spitsuren de bussen achter elkaar vol 
arbeiders wegrijden, arbeiders van wie 
stellig een aantal lid is van de Labour 
Party of er althans op stemt, is er maar 
een enkele die geen kruis slaat. Daar
aan herkent men onmiddellijk (zo dat 
nodig ware) de Engelsen en de enkele 
toeristen. 

Vriendelijk, 
maar gemakzuchtig· 

Is Malta arm of rijk? Economisch be
keken en naar onze maatstaven,. is het 
arm, heel arm. Maar menselijk bekeken? 
Pe mensen; de gewone mensen, de ar
beiders en boeren en de kleine midden
stand van winkeliers en adminristratief 
personeel, de vrouwen en de jongelui en 

de kinderen - ze zijn er bijzonder lief, 
wiendelijk, welwillend, helemaal niet 
agressief, maar ook laks en gema&o 
zuchtig. 

Ze zijn vrolijk, ze laohen Veel. Ze heb. 
ben de tijd, en staan dégen aehterèen 
uren achtereen te kijken naar het open
boren van een straat (met dàt lawaa.li!) 
en het asfalteren daarna. Ze zijn zicht
baar goed, te goed doorvoed. Ze zien er 
gezond uit en zitten goed in de (lelijke) 
kleren. Ze zien er gelukldg uit! 

De woontoestanden zijn er, naar onze 
normen, verschrikkelijk, maar men leeft 
er het grootste deel van het jaar voor• 
namelijk buitenshuis. Hetgeen ik heb ge
zien van de wooncultuur van de heel 
rijke mensen is, behoudens een enkele 
uitzondering, onvoorstelbaar van wan
smaak, gebrek aan comfort, frisse lucht 
en daglicht. 

Eeuwenlang heeft Malta in de behoe:t: 
te aan eigen voedsel kunnen voorzien. 
door zijn zorgvuldige akkerbouw, aan
gevuld met een beetje visserij, het hou
den van langharige veel melk gevende 
geiten en hoogpotige eveneens veel melk 
gevende schapen en wat kippen. Dank 
zij de welvaart, die de Engelse marine
werven er sedert het eind van de vorige . 
eeuw in stijgende mate hebben gebracht, 
is de bevolking enorm toegenomen: nu 
350.000 op nog geen 300 km2! 

Ik telde op straat van de vrouwen, die 
er qua leeftijd voor in aanmerking kwa· 
men twee duidelijk zichtbaar zwangere 
vrouwen op elke zeven! Dat het geboor
tecijfer er niet nog veel hoger is, is in 
de eerste plaats te danken aan de stren· 
ge tucht van de kerk - na negen uur 
',s. avonds géén jongelui meer op straat -
in de tweèC:le ·plaats aan bet feit, dat ook ... , 
op Malta de zwangerschap negen maan-
den duurt. 

Veel moet wor.den 
geïmporteerd 

Nu moet twèe<ierde v~ file levens
middelen worden geïmporteerd, en voorts 
vrijwel alle gebruiksgoederen, brandstof, 
enz., enz. 

Soms zel!s water en teelaarde! 
Men tracht op vele wijzen enkele in· 

dustrietjes te bevorderen, maar al me\ 
al is het niet veel, noch in kwantiteit, 
noch in kwaliteit. Overigens, er is op 
Maltá niets te krijgen, dat niet wanstal
tig lelijk is, slecht van kwaliteit en af· 
werking. Met uitzondering van sport· 
artikelen en alles wat men bij de drogist 
haalt. 

Economisch gesproken, is Malta dus 
heel arm al zijn er natuurlijk ook rijke 
mensen een kleine groep heel rijke men· 

' " sen. · 
De grote kapitalen komen, zo heelt 

men mij verteld, in hoofdzaak van het 
grondbezit. (Het heeft bijzonder V'eel 
moeite gekost bevestigd te krijgen, dat 
het merendeel van de rijke families af
stamt van bastaardzonen van de ridders). 
Tot 1948 heeft niemand er ooit inkom· 
stenbelasting betaald. 

Sindsdien betaalt men over de eerste 
! 200 10 %, over de volgende .f 300 15 %, 
over de volgende f 400 221h % en over 
de rest 321h %. Wie een inkomen heeft 
van meer dan f 2500 betaalt dan nog een 
superbelasting van 10 %, 12% %. 15 % 
en 17% % voor elke f 500 die het in
komen boven de f 2500 bedraagt. Maar 
om • te beginnen is voor alleenstaanden 
de eerste f 240 belastingvflj, voor ge
huwden :€ 420 en voor elk minderjarig 
kind nog eens .f 80. 

Dat ik U deze cijfers geef is o.m. daar· 
om, omdat de gehele hedendaagse Malte
zer politiek er op is gebaseerd, dat alle 
drie partijen het vanzelfsprekend vinden, 
dat Malta zichzelf niet en nooit kan 
onderhouden en dat Engeland, dat door 
de aangebrachte welvaart immers ver• 
antwoordelijk is voor de bevolkingsaan• 
was, dus voor het . tekort aan levensmid
delen en. gebruiksvoorwerpen - al die 
tekorten maar moet betalen. Ten eeuwi
gen dage! 

Over de eigenlijke polilick dan einde
lijk in het volgende artikel. 

ELKA SCHRIJVER 



PrOcessievriJheid. en de houding 
van andersdenkenden, 

<Ingezonden.) 
In ons weekblad van 1 sept. jJ. schrijft 

de heer P. D. van Royen een artikel on
der de titel "PTocessievrijheid". 

Het artikel verhaalt een gebeurtenis te 
Düsseldorf ruim lÓO jaar geleden bij ge
ilegeriheid van een Sacramentsprocess.ie. 

Een uit Oslo afkomstig Luthers jong
mens bleef bij het voorbljtrelkken der 
processie, terwijl iedereen knielde, met 
de hoed op staan. 

Arbeiders stonden geërgerd op 11.111 
tloegen hem de hoed af. 

Tot zover de door de heer P. D. vm 
IRoyen vermelde feiten. 

Ernstig bezwaar meen ik te moeten 
maken tegen het commentaar, dat de 
lheer Van Rooyen op het gedrag van het 
Lutherse jongmens geeft .. 

Hij zegt daarover: ,.Toen Kerl Schil· 
ling de Sacramen<tsprocessie te Düssel• 
dorf voorbij zag trek'ken was hij nog Lu. 
theraan en wenste daarom zijn hoed niet 
af te nemen. Deze houding was niet on
beschaamd, maar volkomen juist". 

Naar mijn gevoelen was de houding 
van het jongmens volkomen onjuist en 
aanstootgevend. 

Natuurlijk heeft het Sacrament voor 
de niet-katboliek een heel andere . bete
kenis dan voor de katholiek. 

Aanleiding om van het Sacrament no
titie te nemen zal er, in het algemeen, 
voor een andersdenkende niet zijn. 

Maar wel is het normaal en behoorlijk 
te achten, wanneer men getuigenis van 
een voor talrijke gelovigen zeer gewich· 
tig gebeuren, uit respect voor deze me
demensen het hoofd te ontbloten. 

Dit was klaarblijkelij'k ter plaatse ge
bruikelijk en m. i. voor elk zinnig mens 
volkomen aanvaardbaar. 

De geërgerde arbeiders corrigeerden 
op onelegante wijze iets dat de betrok
kene zelf had nagelaten, zij verwijder
den zijn hoed van de plaats waarop deze 
hoed" op dat moment niet behoorde. 

Op dezelfde bladzijde van ons week 
blad waarop het artikel "Processievrij
heid" is afgedrukt staat een artikeltje: 
Gambette belmtwoordde in 1876 de 
vraag: Wat zijn de kenmerken van een 
liberaal? 

Dit artilkeltje is ondertekend met de 
initialen P. D. v. R. 

Het komt mij voor, ctat de heer Van 
Royen na grondige lezing van de uit· 
spr~ak van Gambetta zich er over zal 

verbazen dat hij zelf zo weinig begrepen 
heeft van Gambetta's uitspraak als bleek 
uit zijn artikel .,Processievrijheid". 

Dordrecht. G. VAN WEEZENBEEK 

Nog een commentaar 
Proccessievrij beid 

inzake 

(Ingezonden) 
Ik hoop van harte, dat de stem van 

de heer P. D. van Royen ditmaal eens 
niet de stem eens roependen in de 
woestijn zal blijken! 

Dat men eerbied kan voelen voor de 
wijze waarop andersdenkenden voor hun 
principes uitkomèn, fiat! Maar eerbied 
voor die beginselen zelf mag men van 
geen protestant :verwachten! Dit zou 
zijn: de strijd des geestes onder de ban 
zetten! Dit zou uitlopen op geestelijke 
dood! 

Eén van de belijdenisschriften van de 
protestant is de Heidelbergse ·catechis
mus, die zowel als vraagboekje op de 
catechisatie, zowel als predikboek met 
zijn 52 zondagen gebezigd wordt. 

Zo wordt bijv. in de 30ste zondag de 
vraag behandeld (ik citeer letterlijk): 
"Wat is het verschil tussen het nacht
maai des Heren en de Paapse Mis ? " En 
dan luidt het antwoord, onder meer, 
letterlijk: .,De Paapse Mis is een ver
loochening van de enige offerande van 
Jezus Christus en mitsdien een ver
vloekte afgoderij!" 

wortelde overtuiging indruisende leer. 
stellingen. De roomse cultus eist voor 
zich de straat op en als dit wordt toe
gestaan, dan moet de katholiek wei er 
toe komen, te menen, dat voor dat mo
ment de publieke weg geen publ!ieke 
weg meer is en dat iedereen eerbied 
moet tonen voor deze .reclame. Want 
een reclame eh propaganda voor de 
roomse kerk is het toch in wezen even
zeer als een godsdienstoefening. Er 
wordt bij gezongen ook. De vraag is 
urgent: "Moet het uitsluitend recht voor 
zulk een recalmevertonäng alleen aan 
d~ roomse en niet aan de Nederlandse, 
de hervormde en gereformeerde worden 
to.egekend ?"Pater Lampeis tegen anti
papisme! Maar toornt hij ook tegen 
anti-protestantisme? Blijkbaar niet! 

Wijlen dr. F. v. Gheel Gildemeester 
heeft eens in de 's-Gravenhaagse Kerk. 
bode zijn ervari~en meegedeeld toen 
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Nu weet" ik wel, dat wij hier n!iet in 
Spanje zijn, waar de roomse kerk ook 
de staatsmacht bezit! Maar de gezind
heid is precies dezelfde bij de Spaanse 
als bij de Nederlandse roomsen! 

Zo werd er :piet lang geleden in de -
Tweede Kamer gewezen op de vervol
ging van de protestanten in Spanje! 
Een katholdek Kamerlid kwam daar 
tegenop, met de bewering: dat zulk éen 
protest overbodig was, omdat hij en zijn 
mede-katholieken dit evenzeer betreur
den als de protestanten, maar hij voeg
de er vergoelijkend bij, dat hij de hou
ding der Spaanse katholieken wel be
grijpen kon, daar in een overwegend ka. 
tholiek land een andere richting altijd 
provocerend werken moet. En datzelfde 
argument hoorden we onlangs bij de 
Kamerverkiezingen ten aanzien van de 
katholieke molest-methoden in Limburg. 

HESSEL VISSER. 

Coplo voor do•• rub""" re Hndoll "'or: 
Mojuffr. Joh. H. Spri1110r, Aloxolldor
ttroot 1 6, Hoorlom. 

Yiif-en-twinticJ·iarig iubileum 
mevr. mr. E.A. J. Scheltema

Conradi 

( 

Wanneer men het, met mij, als een 
uiting van normaal fatsoen beschouwt 
om bij het passeren van een lijkstoet het 
hoofd te ontbloten en men vraagt zich 
af wat hiervan de bedoeling is, dan komt 
het mij voor dat men niet de hoed af
neemt voor de (onbekende) dode ma'lr 
als betuiging van respect voor de gevoe
lens die m~ !kan v:~ronl;ierstellen bij ,de 
personen in de· !!Wet. · ' 

Ik kan niet inzien waarom het rtiet. 
normaal en behoorlijk zou zijn dat an
dersdenlkenden, in een land waar Sacra
mentsproèessies worden gehouden, niet 
uit overeenkomstige overwegingen tl;). 
genover de gevOelens van de katholie
ken die van deze gevoelens zó duidel:!jk 
blijk geven, de hoed afnemen; 

Hoe kan men van iemand van deze 
confessie verwachten, dat hij zal knie
len voor de in de processie meegevoer
de beelden, daar hij in zijn bijbel leest 
(Psalm 97): "Beschaamd moeten zij 
wezen, allen die· voor beelden knielen", 
terwijl hij in zijn kerk de berijming van 
lleze tekst, zondag op zondag meezingt 
(Ps. 97 : 4): 

. hij in een plaatsje in Spanje was, om 
een protestantse school aldaar te con
troleren. Hij liep daar met twee onder
wijzers. Opeens zien zij op enige af
stand een processie naderen! "0, kom 
gauw mee," zeggen de onderwijzers· en 
nemen de reeds tamelijk bejaarde predi
kant onder de armen om gauw weg te 
rennen naar een andere straat. Het ge
lukte tijdig. 

"Maar was dat nu nodig geweest?" 
vroeg de predikant hijgend. Hadden we 
niet el'!en voor "n -winkel-.kunnen -g~ 
staan. kijken ?n 

De publieke tribune van de Haar
lemse Raadzaal was op woensdag 19 
september j.l. overvol. Hoewel er ook 
heren aanwezig waren, overwoog toch 
het aantal vrouwen, van wie sommi
gen nog nooit een zitting van een ge
meenteraad hadden bijgewoond, en an
deren, zoals Mej. Mr. van Everdingen 
en ondergetekende, die de Haarlems,e. 
Gemeenteraadszittingen niet bepaald 
plegen te frequenteren. 

De reden van aller aanwezigheili 
was een huldiging van onze Presiden
te, Mevrouw Scheltema-Conradi, naar 

.. , aanleiding van haar 25-jarig lidmaat- . 
schap, van de HaarleQlSe Gemeente- _ 

· · ' Dat ieder schaamrood "zij, 
Die onbescbroOOid en vrij"; 
Een beeld durft eer bewijzen, 
En Rietige afgoön prijzen; 
Den waren God ten hoon, enz. enz. 
N~mand koestert · dan ook eerbied 

voor zulke · lijnrecht tegen Z\in diepge-

,.Met de rug naar de processie ? De -
commissarissen van ol"de, 'die de stoet 
vergezellen, zouden.,het oons: anders· ge
leerd hebben·>ftl het einde was. een, paar 
.dagen· in de gevangenis wegens goda
dienstverstoring op de openbare weg!" 
zo luidde het antwoord. 

--------·--------~--~---------------

WHAT IS COMMUNISM? 

" .•• a militant, aggressive • • • doctrine . . . a particularly cynical 

type of colonialism •. . crue), intolerant, materialistic ... committed 

to conquest by I ure, intimidation and force (which) seeks to 

destroy the political concepts and institutions that we hold to be 

-dearer than life itself. 

"Communism seeks to dominate or to destroy; freedom seeks 

,to cooperate and to help others to build." 
·Vertaling 

WAT IS COMMUNISME? 

,,. .. een militant. agressief leer~ 
stelsel . . • een bijzonder cynisch 
soort van kolonialisme . . . wreed, 
onverdraagzaam, materialistisch ..• 
erop uit, te veroveren door mislei~ 
ding, intimidàtie en kracht, een stel~ 
sel. dat zich ten doel stelt, de staat .. 
kundige conc~pties en instellingen. 
die ons dierbaarder zijn dan het 
leven zelf, k vernietigen. 

(Excerpt$ from an address by the President of the United States at the com
mencement exercises at Baylor University, Waco, Texas, May 25, 1956) 

Het communisme streeft naar 
overheersing en vernietiging; vrij~ 
heid streeft naar samenwerking en 
gemeenschappelijke opbouw. 

DWIGHT EISENHOWER 

, ...............•........... 
Een Amsterdamse geestverwant kreeg 

bovenstaande puntige uitspraak van de 
Amerikaanse President, door een relatie 
uit de Verenigde Staten toegezondeJL 

, .......................... . 

. raad .. Onmiddellijk .na de .. opening, 
sprak de Burgemeester de jubilartli?Se, · , 
de nestor van de. Raad, toe., Hij. Vl)l,'· .• ,.· 
telde dat Ne~_to:"eenm;:ul., W.Ld~ kl'!~.- 1 " ,, 
sieke oudheid, "bèke~ stond -ills ~ih;: ., ,.6 , l 
tant en strijçivaardig, welsprekend en 
wijs. Hij Raste deze woorden óok op 
de jubilaresse toe. Militant en stl,'ijd~ 
vaardig als het gaat om sociale bewo
genheid, of handhaving van de rechts
normen; kort en helder in haar wel
sprekendheid en in haar wijsheid al
gemeen gewaardeerd in de stad en ii:l 
de raad. Hij noemde haar zelfs wijzer 
dan Nestor, van wie geen profetische 
gaven bekend waren: had mevrouw 
Scheltema in. haar maidenspeech niet 
gezegd dat de tram ten dode opge
schreven was, en gaat de laatste rest 
daarvan niet binnenkort verdwijnen? 
Tot slot overhandigde de spreker haar 
het geschenk van de gemeenteraad, 
een schaal van Haarlems zilver, ge-
vuld met Haarlemse chocolade en ver-
sierd met een strik in de Haarlemse 
kleuren. In haar .dankwoord verge-
leek Mevrouw Scheltema de gemeen-
teraad van vroeger en nu. Dezelfde 
zaal, hetzelfde aantal leden in de Raad 
en achter de tafel van B. en W. Maar 
er wordt door de raadsleden. tegen
woordig hàrder gewerkt. Als voor-
beeld noemde zij o.a. de Commissie 
voor de" Subsidies, die vroeger Ïx per 
jaar bijeenkwam, maar nu de han-
den vol heeft. De conjunctuurgolven 
zijn ook de raad niet voorbijgegaan. 
Een tastbaar voorbeeld vormen de 
koekjes, die niet in de overvloed van 
1931 zijn teruggekeerd. Maar de onder-
linge verstandhouding der leden is 
vriendelijker geworden. Aan het ein- . 
de van haar woorden bracht de jubi
laresse de hulde en dank die haar ge
bracht was voor 90% over op de gees
telijke achtergrond van haar leven: 
het liberalisme. 

Na afloop van de verdere gewone 
raadszitting kwamen de raadsleden 
nog even gezellig bijeen, en weer na 
afloop daarvan hadden de V.V.D.-frac
tieleden samen een feestelijk etentje. 
Thuis wachtte de jubilaresse vele 
bloemstukken, waaronder één van de 
Vrouwen in de V.V.D. en een fruit
mand van de Vrouwengroep Kenne
merland-Zuid. Namens de collega's in 
Amsterdam had Mevr. Wijsmuller
Meijer orchideeën gebracht. 

J. H.S. 

~----------------
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Een ommekeer • 
lll politie_ke ons denken 

Wat· de ·Suezkanaal-crisis ons te zeggen heeft 
(Ingezonden) De stilte kan niet even breken of wij 

horen het en reageren. De gezichteinder 
wijkt steeds meer en meer en steeds 
nader ook komen ons de volken van 
vreemde Janden aan gene zijde van de 
oceanen die ons omspoelen. 

Het denkende gedeelte van de wereld zal allen;s wel doordrongen zijn van de diep 

tragische ernst van de kwestie, die Nasser door de nationaHsatle -.aft het Suell

kanaal in het leven heeft geroepen. 
Deskundigen, ~nsta.a.nd deskundigen en, naar wij vrezen, ook volslagen leken, zijn 

zich 1;e buiten g~gaan in het schrijven van een vloetl van artikelen, waarin zij op 
omstandige wijze het g~e en het kwade tegen elkaar afwegen. 

Niet alleen ónze blik rijkt verder, 
maar vooral ook verstoren in omgekeer
de richting de wonderen van telecommu
nicatie de beslotenheld van gewest, stad 
of dorp. Elk woord dat gesproken wordt 
liomt voor het wereldforum op de weeg
schaal. 

Zoals we de humor het best herken
nen in een situatie die er het tegendeel 
van is, zo straalt de ,.grandeur" het ver
blindendst in tijden van troosteloosheid 
en wanorde. Is het immers niet schit
terend te zien hoe de twee prachtige vol
keren van Engeland en Frankrijk, die 
reeds in zo menig benarde situatie de 
vrijheid een wijkplaats achter hun schil
den boden, hoe deze volkeren eensge
zind front maken tegen de mogelijke be
lagers van onze beginselen? 

En achter hen schaart zich, minder 
luidruchtig, maar in vastberadenheid hun 
gelijke, een groep van kleine vrije Sta
ten, die elkaar reeds vonden in de strijd 
tegen brute machtswellustelingen, die 
hun dierbare levenswijze bedreigden. 

Dit, deze eendracht van d.e oude wereld, 
Is wellicht de schoonste vrucht die Nas
aers onheilsdaad heeft afgeworpen. Hij 
heeft hiermee een enthousiasme voor de 
gemeenschappelijke zaak in de harten 
van de. volken van de westelijke wereld . 
verwekt, dat hem lang zal heugen! En 
als zijn oor dan eindelijk .de rust zal 
vinden te luisteren naar iets anders dan 
de bittere woorden van zijn mond, dan 
zal hij horen hoe zijn vermeende vijan
den met warmte en sympathie spreken 
over het toekomstige, volwassen Egyp
te, een welvarend, democratisch land, dat 
zich, van zijn verantwoordelijkheid be
'fUSt, op de nog steeds open plaats in 
de rij van vrije en gelukkige naties heeft 
geschaard. Maar in dit donkere uur is 
hij nog blind en doof. Niet stom alleen, 

~hms. 

Wie en-.-wat -is Nasser? r· r 
' 
:. Wat is·· Qij eigenlijk voor. Jnàn, ~deze . 

Nasser, die de gehele wereld in zijn OO.n 
houdt? Welaan, ziet zijn foto's in de 
~ranten. Is hij niet beklagenswaardig? 
Inwendig verscheurd door angst en woe
de en naar het uiterlijk een vreemde men
-~-ling van verterende wankelmoedigheid 

· trotse kracht, waartoe zijn grimmig 
tionalisme hem de moed schijnt te ge-

.en, want dát is het in de eerste plaats, 
wat hem deed doen wat hij deed; 
, Vóór alles is hij de militair wien niets 
liever is -~an,ije P,~t~. Zijn ontwikkeling 
~ beperkt en hij ondervindt dit tekort als 
filen blinddoek in de doolhof van de poli.,. 
tieke intrigue. Thans is de monsterzaak 
die hij ontwikkelde hem boven ·het hoofd 
gegroeid en kan hij haar niet langer aan; 
en hij weet het! De weinige ogenblikken 
die hij in Alexandrië temidden van zijn 
gezin doorbrengt, zijn hem een kort ont
waken uit een verschrikkelijke nacht
merrie. 

Voor óns heeft deze zaak echter nog 
een andere kant. Zij was het laatste 
stootje, dat we nodig hadden om de 
stelling te durven verkondigen, dat de 
wereld meer dan ooit te voren in haar 
geschiedenis wordt geregeerd door per
soonlijke en lokale belangen en dat dien
tengevolge, meer nog dan door de ver
foeilijke ontwikkelingen in de binnen-
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landse politiek, de democratie danig 
wordt ondergraven. 

Een van de meest kenmerkende fa
cetten van de parlementaire democratie 
is, dat de bevolking door middel van 
geheime verkiezingen zijn eigen verte
genwoordigend lichaam mag samenstel
len. 

Het grenzeloos gevaarlijke van de hui
dige situatie is echter, dat we de indruk 
hebben ónze vertegenwoordiging te kie
zen, terwijl dit lichaam in ontstellend 
veel gevallen onmachtig is daadwerkelijk 
haar taak uit te oefenen, omdat zij met 
handen en voeten aan het buitenland 
gebonden is en er· van afhangt. 

Onafhankelijkheid en volledige sou
vereiniteit zijn afschuwelijke frasen, op
geblazen luchtballonnen, die bij de eer
ste prik uiteenspatten. Economische 
autarkie is in de laatste wereldoorlog 
gebleken op de lange duur een volslagen 
onmogelijkheid te zijn; en ook politiek, 
cultureel en anderszins zijn wij zozeer 
met onze lotgenoten in dit levensavontuur 
verweven, dat onafhankelijkheid een zot
te geesteskronkel is die wij rigoureus uit 
ons hoofd moeten bannen. , 

Het ontoelaatbare en -eveneens onhoud
bare van de tegenwoordige stand van 
zaken, wordt wel duidelijk gedemon
streerd door het feit, dat de hele wereld 
op zijn kop staat om de Suez-kanaal 
kwestie ...... , •néé!, om het prestige van 
kolonel Gamal Abdul Nasser! Zijn per
soonlijk gezag in de Arabische wereld' is 
de inzet van deze strijd. 

Hij is zonder twijfel de kampioen, de 
koning van de Arabische Liga en deze 
pèisitie is hem evenve.el waard als he(: 
l!lngelan.d, en ]frankrijk en de. ·landen in 
hWl kielZog waard is hem tÊ( onttronen. 

Pas op dl! plaats van 
Amerika 

Als we dan de andere kant op kijken, ~ 
zien we al; .het· Jê~;'vèrkwikkénde to
neel: een pas-op-de-pláats ill' de buiten-

NASSER 
...... voor alles militair ...••• 

landse politiek, totdat Amerika zijn nieu
we president heeft. Nu al ongeveer een 
jaar wordt de veelslachtige of domweg 
slappe houding van Amerika goedge
praat met een verwijzing naar de aan
staande presidentsverkiezing, en dàt, ter
wijl de ·Amerikaanse regering weet, dat 
zij in een wereld waftor we zo afhankelijk 
van elkaar zijn met een woord en een 
gebaar zovele kwesties ten goede kan 
doen keren en dat is waarachtig wel no
dig ook. 

Nu kunnen we het geen enkele staats
man kwalijk nemen, als hij binnen zijn 
landsgrenzen de bakens enigszins naar 
het getij verzet, maar het is een onver
geeflijke en moordend gevaarlijke mis
vatting te denken, dat deze mentaliteit 
ook in de buitenlandse politiek gerecht
vaardigd is, dat hij ook dàn water bij de 
wijn mag doen omdat er een verkiezing 
op komst is. 

De wereld waarin we leven verandert 
met zulk een duizelingwekkende snel~ 
beid, dat onze eigen vader en moeder 
ons dikwijls ver weg toeschijnen, als we
zens van een vervlogen tijdperk van 
qnvoorstelbare rust en argeloosheid en 
tevredenheid. Telex en televisie zorgen 
voor pijlsnelle en wereldwijde nieuwsl!'er-
spreiding. · 

Gewijzigde taak van 
politic u~ 

Dáárom, en da.t is niet gering, moet 
elke politicus er in de eerste plaats tot 
in de diepste diepten van zijn ziel van 
doorqrongen zijn, dat hij niet louter voor 
eigen _parochie preekt, maar dat zijn 
woorden beslissend kunnen zijn voor het 
geluk en de welvaart van streken, die: 
ver buiten zijn directe belangensfeer lig
gen. 

Een besluit als van Amerika om de· 
proeven met atoom- ·en waterstofwapens 
voort te zetten, raakt niet alleen het, 
eigen continent, maar het houdt de ge
hele wereld, en .besef wel, dat is ál wat' 
wij hebben, in de greep van de angst en; 
de onzekerheid omtrent de bestaansmo
gelijkheid van deze en volgende genera
ties. Een hooghartig negeren van deze 
feiten is niet langer eenvoudigweg oer
dom, het is misdadigheid jegens de mens
heid in haar geheel. 

De oude geest, die de wereld bestierde 
is thans gans en al verrot, verteerd, te-, 
gen zich zelf gericht. In een wereld, die: 
zo ontzaglijk klein wordt, is geen plaats· 
meer voor enghartigheid en regionalisme; 
zij zullen ons van de ene crisis in de
andere storten. 

Politici moeten doortrokken zijn van 
een geest, die hen bereid maakt plaat
selijke belangen op te offeren voor het 
veel grotere, de gehele mensheid om
vattende belang van de vrede en het 
internationale begrip. 
,· Zowel bij hen als bij 'de kiezers, ja, 
zelfs te beginnen bij de kiezers moet het 
accent van het denken verschuiven naar 
:Pet buitenland en de buitenlandse poli
tiek. Alleen een volslagen andere men
taliteit in deze richting kan ons nieuwe 
~pen besparen! 

SJOERD F. RODERMOND 

. V. V .0.-ra_adsleden van, grote gemeenten vergaderden: 
Financiële verhouding tussen Rijk en Gemeenten ter sprake i 

i· 

De VerenigiDg van Staten- en Raadsleden van de V.V.D. heeft haar jaarlijkse bij- kosteri van de Bescherming Burgerbevol.: 
eenkomst van raadsleden van gemeenten van 75.000 en meer inwoners op 15 sep-o king, en over de voortdurende exhorbi..o 
temher l.L te Utrecht gehouden onder praesidium van mr. H. S. Siebers. vice- tante stijging van deze kosten. Bij de tJe.; 
voorzitter der verenlgln~. handeling van het ontwerp-gemeentebe.. 

Na een woord van welkom, in het bijzonder tot prof. mr. P. J. Oud, voorzitter van groting 1957 behoort o.a. daarop de aan-, 
de V.V.D., deelde de heer Siebers mede, dat de toestand van de heer Dettmeijer dacht gevestigd te worden. 
vooruit blijft gaan en dat in de afgelopen dagen. de verenigbig vall haar medeleven , · Een ander punt, dat aan de orde werd 
met hu.i voorzitter heeft doen blijken. gesteld, wás de. nu en dan in de com-i~ 

Daarna richtte de heer Siebers zich tot mevrouw mr. E. A. J. Scheltema.-Conradi, missies van bijstand voorkomende moei+ 
in verband met haar zilveren jubileum als lid van de Haarlemse gemeenteraad. lijkbeid om een oordeel uit te spreken' 

Hij feliciteerde haar namens de vereniging en wenste mevrouw Scheltema toe, dat over de aanschaffing van installati~' 
zij, die op zulk een goede wijze reeds vele jaren een vooraanstaande plaat& In de t.b.v. ziekenhuizen en bedrijven, waar'
liberale gelederen Inneemt, nog lange tijd naast de belangen van de V.V.D. ook die mede zeer hoge uitgaven zijn gemoeitL 
van de stad Haarlem zal mogen behartigen. 

Mevrouw Scheltema bracht dank aan 
de voorzitter voor diens tot haar gerichte 
woorden, alsmede aan de vergadering 
voor de daarmede betoonde instemming. 

De bijeenkomst droeg in hoge mate de 
tekenen des tijds. De gtjOte gern,eenten 
zien zich de laatste jaren voor tal van 
zeer uiteenlopende zaken van grote om
vang, voor moeilijke problemen gesteld 
en verscheidene dezer aangelegenheden 
zijn op de vergadering aàn de orde ge
komen. :Verheugend was het daarbij, dat 
zo vele aanwezigen aan de discussies deel
namen. 

In de ochtendbijeenkomst vond aller
eerst een vrij uitvoerige bespreking 
plaats over de woongelegenheid voor al
leenstaande personen, waarbij bleek, dat 
o.a. in Amsterdam, 's-Gravenhage en 
Arnhem deze zaak reeds ter hand was 
genomen. Over deze aangelegenheid zal 
de leden binnenkort een nota worden 
toegezonden. 

Een volgend onderwerp, dat in het bij
zonder de dames-leden interesseerde, 
was het verblijf van chronische zieken in 
de z.g. gewone ziekenhuizen. De ·verga
dering was van oordeel, dat voor deze 
patiënten speciale ziekenhuizen, sana
toria, noodzakelijk zijn, waaraan dan een 
behoorlijke revalidatie-afdeling verbon
den is. 

Wederom stond midden in de belang-

stelling het subsidiebeleid in bet alge
meen en meer speciaal t.a.v. maatschap
pelijk werk en de kunst. 

Daarbij bleek, dat men wel een rege
ling kan treffen inzake het stellen van 
eisen, waaraan een vereniging, een cor
poratie, een toneelgezelsèhap (beroeps
en amateur-) moet' voldoen om voor sub
sidie in aanmerking te komen, doch de 
subsidiebedragen zijn afhankelijk van 
diverse factoren en zullen ook variëren 
naar gelang van de structuur der ge
meenten. 

Wat betreft de klacht van de sterke 
stijging der subsidies in de laatste jaren, 
wees men er op, dat bij beschouwing 
daarvan niet geheel en al vergeten mag 
worden, dat tegenwoordig gesubsidieerde 
corporaties ook vaak meer presteren dan 
voorheen. Algemeen was men van me
ning, dat het verlenen van elk subsidie 
steeds ampel overwogen dient te worden, 
waarbij ook ten volle gelet behoort te 
worden op de financiële draagkracht 
der gemeente. 

Uiteraard vond het onderwerp van de 
bejaardenzorg (o.m. subsidie voor socië
teiten voor deze groep van burgers) be
spreking. 

Van alle zijden werd ernstig geklaagd 
over het feit, dat de gemeenten voor de 
jaren 1955 e.v. geen behoorlijke vergoe
ding van het Rijk ontvangen in de hoge 

Problemen der 
vervoersbedrijven' 

De middag-bijeenkomst ving aan met 
een uitvoerige discussie over tariefshert 
zieningen van de gemeentelijke vervoent;. 
bedrijven, zulks in verband met het voort.:. 
durend toenemen van de bedrijfstekor+' 
ten. · · 

Een der Haarlemse leden lichtte de 
afwijzende houding van de V.V.D.-fractie 
toe ten aanzien van het voorstel Van 
B. en W. van die gemeente tot aankoop 
van een hotel aan de Kruisstraat aldaar~ 

De vergadering sprak als haar oordeei 
uit, dat wel ernstig gewaakt behoort te. 
worden tegen de meer en meer toene
mende, vaak overdreven luxe bij scholen
bouw. 

Aan het slot van de bijeenkomst -
reeds laat in de middag - zeide de voor
zitter naar aanleiding van een gestelde 
vraag toe, dat in de eerstkomende be
stuursvergadering der vereniging ove:r
wogen zal worden of het op dit moment 
reeds dienstig kan zijn een commissie in 
te stellen, welke een rapport zal uitbren
gen over het moeilijke vraagstuk inzake 
'de financiële verhouding tussen Rijk
"gemeenten. 

Wij mogen vaststellen, dat deze bijeen
komst een goede genoemd mag worden, 
waartoe de aangename Ielding van de 
heer Siebers zeker heeft bijgedragen. B. 
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S!appe thee 
(Zie pag. 3> 

WElKBLAD VAN Dl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

Nogmaals: de Intellectueel en de Politie!~· 
I n twee voorgaande artikelen gaven wij aan de 

hand van hetgeen ~wee moderne auteurs daar
over schreven een blik op de psyche van de heden
daagse mens, zoals deze zich ook_ als objec~ van 
staatkunde aan ons voordoet. Deze psyche is, naar 
Walter Nigg ons liet zien; die van de in het diepst 
van zijn wezen ketterse mens. In Hella S. Haasse's 
Zelfportret verschijnt zij ons evenzeer als die van 
de non-conformist, de mens die zichzelf wil Zijn en 
daarom moeilijk kan ,kleur bekennen" in de zin van 
- gelijk de· schrijfster het uitdrukt - "Zich over te 
leveren aan de beperkingen en eenzijdigheid van een 
politieke partij". Dit sluit- naar wij zagen- voor 
mevrouw Haasse ·niet uit, dat deze moderne mens, · 
de intellectuèel althans, toch wel zoekt naar iets dat 
zin kan geven aan het naakte, lichamelijke bestaan, 
wanneer de mens heeft afgerekend met de schijn
werkelijkheid van zijn "toren van Babel", het com
plex van stelsels en organisaties, gebruiken, wetten, 
voorschriften en conventies en religies, in laag boven 
laag opgetrokken uit het niets door de om<zingeving 
worstelende menselijke geest. Die zingeving -
zal de lezer zich herinneren - meent de schrijf
ster misschien te kunnen vinden in de moed en de 
eerlijkheid, om zonder die schijn-werkelijkheid te 
durven leven, in het volle besef van -eigen onver
mogen om van wat i~ ooit meer te kunnen .waarQ.e~ 
men dan bepaald wordt door het feit van ons mens 
zijn. In het zoeken dus naar een menswaardig kli
maat om in te bestaan, naar de "oprecht"heid, die, 
letterlijk en figuurlijk, de mens bepaalt. 

* * * 

De vele vriendelijke- reacties, die wij op beide 
artikelen mochten ontvangen, geven ons 

moed, nog even op deze ongetwijfeld ook voor onze 
politieke activiteit belangrijke aangelegen)leid door 
te gaan. Enerzijds toch verbeeldden wij ons niet, de 
moderne mens in zijp algemeenheid vóór ons te zien 
in het beeld, dat de door ons ten tonele gevoerde 
schrijvers ons van hem tekenden. Elk hunner geeft 
daarvan slechts één aspect en uiteraard dat ~at nu 
juist het bijzondere aspect is, waaronder zij elk voor 
2ich de moderne mens zien en waardoor de door 
hen geschilderde mens vermoe~elijk het meest beant
woordt aan hun eigen levensbeeltenis (bij Heila S. 
Haasse gaat het zelfs nadrukkelijk om een "zelfpor
tret''). Anderzijds ·zien wij "politiek" . niet als een 
op zichzelf staand bedrijf, integendeel: de politiek 
beweegt zich midden in het geheel van het heden
daagse leven, zij heeft dus in laatste instantie te doen 
met de hedendaagse mens in zijn totaliteit. En juist 
daarom is het goed, dat wij ons van die totaliteit zo 
volledig mogelijk rekenschap geven. Wanneer zich 
}uist in deze weken in brede kringen een gevoel van 
hevig onbehagen openbaart als direct gevolg va·n de 
jammerlijkè gang der kabinetsformatie, benauwt ons 
dit het allermeest, omdat. wij ook deze trieste gang 
zien als eert symptoom van de ziekten, waaraan onze 
moderne democratie lijdt en die niet omgaan buiten 
heel de levensbeschouwing onzer tijdgenoten, maar 
die juist daarom ook haar terugslag hebben op heel 
hun levenshouding, inzonderheid dan tegenover de 
politiek als toch onmisbaar instrument in o~e 

moderne samenleving. Wenst b.v. Heila S. Haasse 
zich niet over te leveren aan de beperkingen en een
zijdigheid van een politieke partij, dan kunnen wij 
dit waarderen, maar zoekt zij enkel naar een mens
waardig klimaat om in te bestaan, dan neemt zij 

daarmede een afwijzende houding aan tegenover de 
politiek, zaali dte.mi:eenmaal bedrevea wordt en die, · 
met al haar gebreken toch een der middelen is, 
waardoor de moderne samenleving zich een eigen 
gestalte schept. Zou de moderne intellectueel haar 
hierin volgen, dan vrezen wij het ergste voor het 
broodnodige herstel der ware democratie. 

* * * 

De vraag woèdt dus nu: beantwoordt de mo
derne mens aan het beeld, -dat zowel Walter 

Nigg als Heila S. Haasse ons van hem tekenden? 
Wij wezen er reeds op, dat dit naar onze mening 

niet in allen dele het geval is. Walter Niggs visie 
noemden wij een idealistische, die niet aanstonds ten 
volle bevestiging vindt in het collectivisme en de 
massaficatie, die toch ook symptomen - zeer be
denkelijke symptomen - onzer hedendaagse samen
leving· zijn. En dat wij ook Heila S. Haasse's voor
steil: · g niet adaequaat achtten, lieten wij evenzeer 
uitkomen en blijkt ook uit hetgeen wij hierboven 
schreven. 

Uiteraard is het er ons hier niet om te doen, mèt 
beide auteurs in polemiek te treden. Daarvoor achten 
wij hun beschouwingen reeds te waardevol. Wij zoe
ken alleen naar een meer volledig beeld van de mens, 
zoals die ons hederi ten dage, ook als object van •· 
politiek, tegemoet treedt en willen çlaarom nu wij
zen op een aspect, dat wij als een defect in de mo
derne samenleving (en dus in de moderne' mens) bij 
een ander gezaghebbend auteur aantroffen. Spreken 
wij van een defect, dus van een neg~tieve eigenschap, 
zij kan van positief belang zijn voor de voltooiing 
van ons mensbeeld. 

De auteur, die wij thans op het oog hebben, is 
Aldous Huxley, de Engelse romancier en essayist, die 
een merkwaardige ontwikkeling heeft doorgemaakt, 
- we zouden kunnen zeggen van cynicus tot mysti
cus. Ook wie zich noch het een noch het ander voelt, 
kan aan een in zulk een ontwikkeling verworven 
visie de voorkeur schenken boven de statische visie 
van denkers en schrijvers, die hun leven lang de 
dingen vanuit hun vermeende zekerheden bezien! 

* * * 

I n een van zijn latere boeken, "Time must have 
a stop", laat Huxley een vader tot zijn zoon in 

een gedachtenwisseling over onze wereld in haar çm
rust zeggen: "Peace can't exist except .where there's 
a metaphysic, which all accept and a few actually 
succeed in realizing" (V rede kan niet bestaan, tenzij 
er een metafysische levensbeschouwing is, die door 
allen wordt aanvaard en die door enkelen óok in 
praktijk gebracht wordt). 

Men kan de waarhèid, in deze paradox besloten, 
niet slecht geredelijk erkennen, men doet de bedoe
ling van de schrijver geen geweld aan, wanneer men 
- gelijk wij nu willen doen - in deze uitspraak het 
w<iord "vrede'' vervangt door "beschaving". 

Daarmede is dan het probleem, dat ons nu bezig
houdt, in al zijn scherpte gesteld. Politiek is voor 
haar deel arbeid, vormgeving aan de cultuur en cul
tuur is: heel de geestelijk-maatschappelijke structuur 
waarin zich de mensheid en de individuele mens be
weegt, en dus de structuur, waaraan hij deel heeft. 
en die hij mede-bepaalt, ook door zijn politieke 
activifeit, op zijn minst zijn politieke belangstelling. 

Maar: sinds de leerstellingen der christelijke ker
ken hun bindend gezag voor onze beschaving, die 
volgens ons beginselprogramma rust op grondslagen, 

wortelend in het christendom, verloren hebben. (Het 
ketters aspect van onze tijd, bij Nigg,- het afrekenen 
met de schijn-werkelijkheid van de toren van Babd 
bij Heila S. Haasse), is er geen metaphysfca 1meer, "' 
die door allen aanvaard, zij het slechts door enkelen 
In praktijk gebracht wordt (Huxley). 

* * * 

Voor de liberaal is er geen "terug". Hij ziet ook 
het geestelijke proces als een, waarin de mens 

maar niet willekeurig de klok terug kan zetten in de 
illusie, dat hij daarmede nu ook de culturele struc
tuur onzer samenleving zou kunnen wringen in het 
patroon ener voorbijgegane periode. Maar dit dwingt 
hem wèl tot voortdurende bezinning op het pro
bleem, dat wij in deze artikelen aan de ordé stelden. 

Een ander Engelsman van groot formaat, de his
toricus Toynbee, die zich op zijn wijze. ook alweer 
telkens bezig houdt met de problemen van heden en 
toekomst, komt steeds positiever tot de erkentenis, 
dat onze moderne cultuur staat en valt met de moge
lijkheid, de waarden van het christendom - ook 
doo_r hem gezien als de grondslag en het plechtanker 
onzer beschaving - tot gelding te brengen. 

Wie dit alles niet dogmatisch, niet formalistisch, 
doe~ naar de· geest verstaat, beseft dat hier inder
daad ook voor de liberaal problemen liggen, die zijn 
aandacht verdienen. 

DeR. 

HOE HET GROEIDE 
I n zijn memorie van toelichting op zijn begroting 

deelt de minister van Financiën, de heer Van 
de Kieft mee, dat er verschillende methoden voor
bereid en in werking zijn gebracht, die erop gericht 
zijn het verantwoordelijkheidsbesef van de ambtena
ren voor het doelmatig werken te doen groeien. 

Welnu, daar kunnen wij blij om zijn, al is ·de 
ministeriële motivering wel wat in het vage gehuld 
en al kan men haar interpreteren op een wijze, die· 
wij nu niet bepaald vriendelijk tegenover de ambte· 
naren vinden. 

De minister zal het echter wel goed hebben be
doeld. En hiervan uitgaaQde kunnen wij herhalen, 
dat wij 'het prachtig vinden al wil het ons voorko
men, dat dergelijke· "verheugende mededelingen" 
altijd zo laat kom_en. · . 

Bij herhaling is van V.V.D.-zijde gevraagd om 
een efficienter werking van het overheidsapparaat. 
Het lijkt dan vaak of wij dan de positie innemen 
van een roepende in de woestijn. Maar zie bij stuk
jes en beetjes bi ij kt. dan toch, dat ons vermaan wel 
degelijk gemotiYeerd is. 

Het is alleen zo jammer, dat men van regerings
zijde zo vaak zo weinig spontaan reageert. Maar dit 
zijn wij wel zo langzamerhand gewend. Beperken wij 
ons t~t de feiten, dan kart worden vastgesteld, dat 
onze invloed tenslotte nooit tevergeefs is en dat is in 
de politiek van een uitermate groot belang. 

In elk geval, minister Van de Kieft laat de zaak 
groeien en we zullen hopen, dat wij daarvan nu eens 
spoedig de prettige resultaten zullen zien. 

De begroting laat overigens nog een behoorlijke 
ruimte voor nog mee! ambtenaren, hetgeen ons met 
de nodige zorg vervult en waarbij wij de kantteke
ning maken of dat nu werkelijk zo noodzakelijk is. 
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Vrijheid en democratie op Malta (lil) 

Een belangrijke strijdvraag: 
of representatie 

integratie 

Engeland weigert • sommr,ge "vrijheden" te garanderen 
Voor mij ligt een parlementair verslag van de "News Chronicle" van 27 maart j.L 

over een zitting vàn het LagerhuiS', waarbij alle drie partijen het er over eens waren, 

Op 9 juni daaropvolgende definieerde Malta's premier, Dom Mintoff, in tegenwoor
digheid van zijn hele kabinet, beidç begrippen voor mij als volgt: 

• dat Malta drie vertegenwoordigers in Westminster zou krijgen. 
In dat verslag van cirica 1000 woorden, gebruikt de verslaggever beurtelings de uit.. 

drukkingen integratie en representatie. Deze begripsverwarring is heus geen fout' 
van de verslaggever, maar zal wel degelijk door de verschillende parlementsleden, 
411e aan dat debat hebben deelgenomen, zijn gedemonstreerd. M:a.w.: in maart meen
de het Lagerhuis, dat Integratie hetzelfde was als representatie. 

Integratie moet een garantie inhouden voor gelijkwaardigheid met Brittannië; de 
invoering ervan zal geleidelijk di~nen' plaats te vinden; Malta zal niet In meerdere 
mate In eigen onderhoud behoeven te voorzien dan b.v. Noord-Ierland. 

Toen ik op 23 juni op Malta aankwam, 
was de strijd: integratie-versus represen
tatie, juist ontbrand. Tot die dag was het 
ook voor de Maltezers één begrip ge
weest. 

Tot die dag was het mij - OÖk na een 
gesprek met Dom Mintoff in september 
van het vorige jaar - en na het lezen 
van de krantenverslagen telkens wan
neer de kwestie in het Engelse parlement 
ter sprake kwam - volkomen duister 
gebleven waarom Malta ilttegratie, ook 
wel representatie geheten, in het Ver
enigd Koninkrijk wenste en even duister 
waarom Engeland hieraan zou meewer
ken. 

Trouwens, van meet af aan heb ik hier
over VB{l Engelse zijde dit lang niet denk
beeldige gevaar gehoord: drie Maltezer 
stemmen in Westminster zouden in som
mige gevallen de doorslag kunnen geven 
in zaken, die uitsluitend Engeland aan
gaan en waarbij een met zó kleine meer
derheid verkregen beslissing, zeer ver
strekkende gevolgen zou kunnen hebben. 

Eenmaal op Malta werd het al spoedig 
duidelijk waarom alle drie partijen een 
of andere vorm :- toen begon dus de 
tegenstelling tussen representatie en in
tegratie -- als dringènd wenselijk. be
schouwden: om het geld! 

In h'et vorige artikel heb ik u reeds 
'l;liteengezet, dat men op Malta Ehgeland 
aansprakelijk stelt voor de enorme bevol
-kingsaanwas tengevolge van de welvaart, 
'die I het gevolg is geweest van de grote 
ontwikkeling van de marine-scheepswer
ven. 

Engeland's ,.schuld" 
Het tweede financiële argument, dat ik 

ook in '49 uit-den-treure had gehoord, 
was dit: dat het Engeland's ,.schuld" was, 
dat Malta in de oorlog zo zwaar was ge
bombardeerd en dat Engeland "dus" 
moest betalen om Malta weer op te bou
wen. Daar zat natuurlijk wel wat in: had 
EngeJand geen belangrijke marine-basis 
.gemaakt van Malta, dan zouden de Ita
lianen. en/of de Duitsers er zich zonder 
moeite hebben kunnen nestelen. Het is 
'natuurlijk ·zeer de vraag of de Engelsen 
het dan niet - nog veel effectiever -
hadden gebombardeerd en· of Italië en 
Duitsland dan zo vriendelijk zouden zijn 
geweest de oorlogsschade te vergoeden. 

Hoe dan ook, zij het waarschijnlijk om
dat men voor een vlootbasis nu eenmaal 
in welke vorm dan ook moet betalen -
Engeland heeft onmiddellijk na de oorlog 
beloofd in zeer grote mate bij te dragen 
tot het herstel en heeft dat ook gedaan. 
Dat men over de mate en de snelheid 
waarin en waarmee die gelden zijn toe

. gewezen op Malta ontevreden is, berust 
op een miskenning van de omvang van 
de verwoestingen in Engeland zelf. Men 
verbeeldt zich op Malta blijkbaar, dat in 
EJ!geland reeds alles weer is hersteld en 
opgebouwd, terwijl het tegendeel waar is. 

Het derde · motief voor de zeer grote 
financiële-steun-in-der-eeuwigheid. die 

Malta van Engeland wenst is de stelling, 
dat men . wel nooit in het eigen onder
houd zal kunnen voorzien en dus maar 
onderhouden moet worden. Dit heeft mij 
telkens weer bijzonder onaangenaam aan
gedaan,. vooral in een gebied waar be
paald niet heel hard en bijzonder ineffi
ciënt gewerkt wordt. Maar dit is nu juist 
een van die gevallen waar men al te zeer 
geneigd is met de eigen maatstaven te 
meten - waarschijnlijk heeft Malta, na 
zóveel eeuwen alleen-maar-vreemde-over
heersing, inderdaad geen eigen initiatief, 
ondernemingslust of durf. 

In ieder geval is Engeland - vanwege 
die vlootbasis - wel bereid in ruime 
mate aan de Maltezer eisen te voldoen, 
zij het niet in de mate die door de heer 
Mintoff als ultimatum werden gesteld. 
Hij is inmiddels, niettegenstaande zijn 
dreigementen, nog niet afgetreden. 

. Representatie l>etekent alleen een stem in het (Britse) parlement, met het doel er 
voor te zorgen, dat de Britse regering haar beloften nakomt. 

Waarover men het niet eens is 
Is men het helemaal eens over Enge

lands onderhoudsplicht, en ook over het 
programma, dat met dat geld zou moeten 
worden uitgevoerd, over ·het "hoe" van · 
het verdere bewind is men het ten enen
male niet eens. 

Eerst nog even over de plannen. De 
heer Bintoff noemde: le. watervoorzie
ning, 2e. uitbreiding van de havens, 3e 
ambachts- en technische scholen, 4e. in-

d.ustriële ontwikkeling; op ·het tweede 
plan komen dan eerst de ontwikkeling en 
modernisering van de landbouw (en vee
teelt) en de bevordering van het toeris
me. Een van de belangrijkste steunpila
ren van de Nationalistische Partij, dr.' 
Herbert Ganado, zowel als de oprichtster 
en het hoofd van de derde, de Constitio
nele Progressive Partij, The Hon. Mabel 
Strickland, bleken het met deze volgorde 
eens te zijn. 

Hèt eerste grote punt van verschil ligt 

DEZE BURGER 
is nu drie weken het land uit gewee.st en alles was bij het oude toen hij 
weer neerstreek op zijn horst. Ik leg geen verband tussen deze beide feiten; 
ik stel slechts vast. 

Het was in het buitenland heel gezellig. Dank u. Om u te t~oosten: "óók 
veel regen: En om u effies jaloers te maken: na regen kwam zonneschijn. 

Om er nu eens lekker helemaal uit te zijn en om mij nu eens helemaal 
te kunnen wijden aan de eigen (gespleten) persoonlijkheid, heb ik mij de 
vaderlandse kranten niet laten nasturen. Ik heb mij zodoende al die drie 
weken, wat de ellende-in-'t-vaderland betreft, tevreden moeten stellen met 
de zes regels die de New York Herald Tribune aan ons pleit heeft gewijd. 
Wonderlijk: er stond vééi meer in die lcrant over Nasser, lke en Adlai, dan 

. over de grote figuren van ons. Eigenlijk een provinciaals blaadje. 
Doch, thuis gekomen, heb ik onmiddellijk een particulier informateur be

noemd. Geheel op eigen initiatief en zonder ruggespraak met de wieze 
heulden: een zekere Ccrnelissen (partijloos; geen familie van onze eigen 
grote). · . 

Hij heelt mij alles haarlijn uitgelegd. Ik heb met aandacht geluisterd, 
maar ik ben het weer vergeten. Ik heb -niet de indruk dat ik daardoor ten 
opzichte van de wereldhistorie ben achterop geraakt. Het enige wat mij is 
bijgebleven, is de bittere spijl dat mijn vriend Korthals geen minister is 
geworden. Maar dil ·is een zuiver-persoonlijk feit. Ik heb nog nooit een 
vriend gehad die minister was, noch een minister die een vriend van mij 
was . . En dat had ik nu aardig gevonden. Er straalt altijd wel énige glans al 
en ik zou het leuk gevonden hebben een minister te mogen tutoyeren. Wij, 
auwe jongens zonder carrière, moeten het bij gebrek aan eigen schittering, 
van de zachte alglans hebben. 

Het was overigens een raar gevoel terug te komen in een land zonder 
regering. De man, die op Schiphol mijn _pas voor de zes-en-twintigste keer 
in drie weken controleerde, scheen op losse schroeven te staan. Niet dàt 
sterke gezag achter hem, dat je verwacht van zo iemand. En zo was aJles. 
Geen burgemeesters. Geen hoofdcommissarissen. En de heer Beel eenvoudig 
bouwvakarbeider. Dwaas vaderland. 

Volgende keer ga ik maar niet. op reis, zolang alles niet in .orde is. 
Ik herzeg: ik leg geen verband tussen de feiten, maar ergens in mij leeft 
toch· de gedachte dat het eenvoudig niet kàn zonder ' 

DEZE BURGER 

* 
MALTA. 

Engeland's 

zorgenkind, 

gezien vanuit 

de lucht. 

'in de 'reeds in een vorig artikel genoem
de bedreigingen van de vrijheid van de 
kerk. Tot nu toe heeft Engeland gewei
gerd garanties te geven voor het hand
haven van. die vrijheid. Men is daarom
trent op Malta niet zonder reden bezorgd, 
want reeds nu, met een Labour-meerder
heid in het Parlement - iets heel anders 
dan een meerderheid onder de bevolking! 
-zijn de volgende dingen geschied: 

· Loterijen van de kerken 
verboden 

De regering heeft de loterijen van de 
kerken, wrurruit (zie artikel Il) de fees
ten worden betaald, verboden: ze vorm
den een te .zware concurrentie voor de 
staatsloterij was het motief. 

Gezien de enorme populariteit van alle 
loterijen op Malta en gezien het feit, dat 
de parochie-loterijen tot nu toe nog nooit 
een bedreiging zijn geweest voor de 
staatsloterij is dit natuurlijk wel een wei
nig overtuigend argument. Dit regeringa
besluit is nog van zeer recente datum en 
de bevolking heeft het effect ervan nog 
niet ervaren. 

Op de openbare scholen werd tot nu 
toe buiten de van regeringswege vastge
stelde lesuren, godsdienstonderwijs ge
geven, waaraan vrijwel alle kinderen 
deelnamen. 

Sedert korte tijd is dat verboden: de 
priesters, die dit onderricht gaven "richt;. 
ten te veel schade aan In de schoolge
bouwen !" Daarentegen worden deze 
schoollokalen nu in de avonduren be
schikbaar gesteld voor kadercursussen 
en andere bijeenkomsten van de Labour 
Partij. · .. 

Het zwaarste weegt echter de bedrei
ging van het burgerlijke huwelijk nu de 
Britse regering nog niet heeft willen ga
randeren, dat de R.K. Kerk de enige in
stantie blijft, die op Malta - voor de 
Maltezers - huwelijken mag sluiten. In
tegratie zou immers betekenen, dat de 
Maltezers dan de Britse nationaliteit zou
den krijgen, waaruit weer zou volgen, 
dat zij dan ook het recht zouden hebben 
een burgerlijk huwelijk te sluiten of zich 
in een Anglicaanse kerk te laten trouwen. 

Men moet de ontzetting van de Malte
zers hebben meegemaakt, als dit onder
werp ter sprake komt, om te beseffen 
wat deze bedreiging betekent. 



* 1UM WEEK to.t WEEK * 
Slappe, thee (I) 

W ij schreven het· reeds eerder, dat het voor 
een weekblad vaak uiterst moeilijk is com

mentaar te leveren, dat "heet van de naald" kan 
· worden genoemd. 

Zo is dat thans het ·geval met betrekking tot de 
Troonrede en de Miljoenennota. 

Om technische reden was het niet mogelijk daar
over in onze vorige· editie _te schrijven . .Inmiddels 
heeft de dagbladpers reeds zo vele commentaren 
geleverd, dat het wellicht voor de lezer weinig aan
trekkelijk is op deze zaak alsnog uitvoerig in te 
gaan. 

Dit zullen we dan ook niet doen, ofschoon wij 
toch nog graag een enkele opmerking willen ma
ken. 

Prinsjesdag is dan gelukkig niet letterlijk, dan 
toch wel H~uurlijk verregend. De inhoud van de 
Troonrede was kortweg: slappe thee. In vele com
mentaren in de kranten heeft men kunnen le~en, 
dat dit ook wei· te verwachten was, aangezien er 
nog geen nieuw kabinet was gevormd. 

In deze opmerking schuilt zeker een kern van 
waarheid. Dit neemt evenwel niet weg, dat het de
missionaire kabinet zich in frisser en krachtiger ter
men had kunnen uiten dan nu het geval is geweest. 
Hier was allerminst sprake van een energieke kijk op 
de zaken. Integendeel. Wij hebben in de Troonrede 
dan ook veel gemist. 

Uiteraard kon men er niet van buiten iets te zeg
gen over het ernstige vraagstuk van de woning
nood. Dat dit echter gebeurde zonder het probleem 
van de huren aan te roeren, dat onafscheidelijk aan 
. dat van de woningnood is gekoppeld, zal voor velen 
:een raad,sel blijven. 

Uitermate slap was de Troonrede ook ten aanzien 
van de verhouding met Indonesië. 

Er wordt slechts gesproken over "verschillende 
gebeurtenissen in Indonesië", zonder een verdere 
specificatie. Zonder ook: een fel en krachtig W®rd . 
van protest met betrekking tot het feit, dat Indo
nesië op een zee~; eenzijdige wijze een st~;eep haalde 
door een schuld aan Nederland van een miljard 
gulden. 

Kortom, een Troonrede zonder nagenoeg enige 
inspiratie. 

* * * 

Slappe thee (ll) 

Toegegeven, er was een lichtpunt en wel de 
passage ten aanzien van de luchtvaartonder

handelingen van Nederland met de Verenigde Sta
ten, maar voor de rest waren het de woorden van 
een "vermoeid" kabinet, dat kennelijk aan het einde 
van zijn Latijn is, dus er kennelijk genoeg van 
heeft. 

Op het moment, dat wij deze regels schrijven, is 
er nog geen kabin.et gevormd en ziet het er naar 
uit, dat een reconstructie van het oude kabinet enige 
kans van slagen heeft. Misschien ook is deze recon
structie reeds een feit, als dit blad onder de ogen 
van de lezers komt. ' 

Gezien de inhoud van de Troonrede, kufinen wij 
echter niet erg enthousiast over een dergelijke re
constructie zijn. 

Zou een reconstructie toch een feit worden, dan 
zal men er zeker heel wat fris bloed aan moeten 
toevoegen om de blijvende bewindslieden tot een 
krachtiger beleid te stimuleren. Een "kleine" recon
structie, waarbij alles ongeveer blijft zoals het is, 
lijkt ons in elk geval een experiment, dat niet zon
der ernstige gevaren is. 

* * * 

Miljoenendans 

Over de Miljoenennota valt enerzijds veel, doch 
anderzijds weinig te zeggen. Veel valt er te 

zeggen, als men alle passages aan een kritisch onder
zoek onderwerpt. 

Weinig: als men bedenkt, dat. een nieuwe rege
ring tenslotte zal moeten bepalen welke - eventuele 
nieuwe - wegen zij zal gaan ~bewandelen op finan
cieel-economisch terrein. Aldus gezien, biedt de 
Miljoenennota dan ook weinig houvast. 

Wel is er houvast in negatieve zin, te weten, dat 
wij op financieel terrein uitermate zullen moeten 
uitkijken. De erfenis van minister Van de Kieft, ziet 
er ondanks de tijd van· hoogconjunctuur, waarin wij 
ons bevinden niet rooskleurig uit, hetgeen voor een 
nieuw kabinet geen prettig vooruitzicht kan zijn. 

Hoe dit alles ook zij: de miljoenennota hangt 
volkomen in de lucht, zonder de aanwezigheid van 
een nieuw kabinet en daarom heeft het dan ook 
weinig zin, hierover op het ogenblik in een breed
voerige beschouwing te treden. 

* * * 
"Als U begrijpt wat ik bedoel" 

"Er is op het ogenblik in Nederland geen reden 
tot ongerustheid over de voorraden en de 

aanvoermogelijkheden van benzine en olie," zo heeft 
de Haagse correspondent van de ,Volkskrant" ver
nomen van het ministerie van Economische Zaken. 

Het desbetreffende bericht gaat dan als volgt ver
der: 

;,De overheid houdt de situatie uitermate goed in 
het oog, maar zij heeft nog geen enkele maatregel 
in voorbereiding. Zouden er moeilijkheden komen, 
dan hangt wat gaat gebeuren, volkomen af van de 
toestand die op dat ogenblik bestaat. 

Is de schaarste aan brandstof acuut, dan dienen 
acute maatregelen te worden genomen. Loopt het 
wel los, dan kan men een keuze maken uit een com
plex van maatregelen, waaronder wellicht ook valt 
het beperken van het autorijden door particulieren, 
maat vast staat niets". 

Zie zo, dat weten we dan. D.w.z. wij weten eigen
lijk nog niets. Immers, wat hier staat is volkomen 
wartaal, een acadabra, dat beter ongeschreven had 
kunnen blijven en die de heer Bommel ongetwijfeld 
aanleiding had kunnen geven tot zijn bekende uit
drukking: "Als U begrijpt wat ik bedoel". 

Wij menen op goede gronden te mogen verouder-
, stellen, .dat de gebruikte taal niet onmiddellijk 

voortspr1,1it uit di 'brein van de ëorrespondeitt van 
"De Volkskrant", doch dat deze woorden hem zijn 
ingegeven door het ministerie van Economische 
Zaken. 

Indien deze veronderstelling juist is, dan vragen 
wij ons af welke betekenis men aan een dergelijke 
"voorlichting" moet toekennen. · 

Moge er dan al "geen reden tot ongerustheid over 
de voorraden en de aanvoermogelijkheden van ben
zine en olie zijn" over een dergelijke wijze van voor
lichting maken wij ~ns ter dege ongerust, ondanks 
het feit, dat "de overheid de situatie uitermate goed 
in het oog houdt". -

* * * 

Mannentaal 

Velen zullen met ons met voldoening hebben 
kennisgenomen van de krachtige taal, die de 

plaatsvervangend president-directeur van de K.L.M., 
mr. L. H. Slotemaker, de afgelopen week heeft ge
bezigd tegenov·er een . gezaghebbend Amerikaans 
persbureau inzake de luchtvaartonderhandelingen, 
die wij met Uncle Sam voeren. 

Volgens "De Telegraaf" was de taaLvan de heer 
Slotemaker zeer gepeperd. "Het Vrije Volk" heeft 
tenslotte deze taal op gezag van de heer Slotemaker 
iets doen afzwakken maar hoe dan ook, er is man
nentaal gesproken en daarover kunnen wij ons op
recht verheugen. 

Er is in elk geval door de heer Slotemaker op een 
krachtige en waardige wijze tegen de houding van 
de Amerikanen geprotesteerd. Dit is niet alleen ver
heugend, maar ook zeer belangrijk. 

Wij zijn en blijven een kleine natie, doch dat wil 
geenszins zeggen, dat wij ons voortdurend in een 
hoek behoeven te laten drukken. Een krachtige, eer
lijke en overtuigende taal is hier op zijn plaats en 
wij moeten niet schromen deze te uiten, indien dit 
noodzakelijk is. 

Het wordt waarlijk tijd, dat wij op internationaal 
niveau eens gaan breken met bepaalde gevaarlijke 
uitingen van een soort minderwaardigheidscomplex. 
Waartoe dit kan leiden, heeft het laatste rapport van 
de Parlementaire Enquêtecommissie, maar op al te 
duidelijke wijze bewezen. 
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Wij zouden ons schamen over het beeld, dat zeer 
onlangs aan Eden is voorgehouden van de Britse 
leeuw, die zijn tanden zou missen. 

Opdat de Nederlandse Leeuw voor een dergelijk. 
ziekteverschijnsel gespaard moge blijven! Wat meer 
"courage" op het internationale vlak, zou waarlijk 
geen overbodige luxe zijn. 

* * * 

Leve de versplintering 

Met veel belangstelling hebben wij kennisge
nomen van een verslag in de "N.R.C." over 

de vorige week gehouden achtste noordelijke u.l.o.• 
conferentie te Grollo. 

Deze "achtste" conferentie was evenwel ook weer 
"eerste" conferentie t.w. de eerste conferentie waar
aan alleen leerkrachten van openbare u.l.o.-scholeQ 
deelnamen.· 

De collega's van het christelijk u.l.o. met wie op 
zeven conferenties steeds. prettig werd samenge.. 
werkt, wensten hun eigen conferenti!!s te organi
seren. 

Welnu, daar kunnen wij inkomen. Waarom ech· 
t-er de samenwerking met anderen, die steeds zeer 
vlot verliep moest worden verbroken, is ons eeÓ. 
raadsel. 

Het één sluit het andere niet uit. Dat men in eigen 
kring ook eens van gedachten wil· wisselen, nog
maals, daarvoor kunnen wij begrip hebben. Dat men 
echter een gegroeide samenwerking met andersden· 
kenden zo plotseling verbreekt, is minder begrijpe
lijk. 

Met een dergelijke houding kan het onderwijs 
allerminst gediend zijn. 

Overigens een typisch staaltje van de na-oorlogse 
ontWikkeling in Nederland. 

In de concentratiekampen werd er eerlijk en op
recht zo anders over gedacht. Maar ja, dat is ook al 
weer zo lang geleden! 

* * * 
Niet te week a.u.b. 

:;~ 

I n het verslag van de eerder genoemde confe.. 
rentie van de achtste noordelijke u.l.o.-confe

rentie te Grollo namen wij eveneens met grote be
langstelling kennis van een inleiding gehouden doo.r 
de heer G. J. Rol, gemeentelijk inspecteur van het 
onderwijs te Zaandam. 

Spr. noemde het o.m. een gevaar, het kind bij het 
geven van een cijfer te kwalificeren op zijn fouten. 
We zijn ons, aldus spr., vaak te weinig bewust, wat 
in een stuk werk goed werd gedaan en het oordeel 

·is vaak te negatief gefundeerd. 
Afgaande op het verslag van de "N,R.C." nemen 

wij aan, dat de heer Rol het vorenstaande woorde
lijk heeft gezegd. Vanzelfsprekend respecteren wij 
zijn visie. Om te ontkomen aan het gevaar, dat wij 
voor "coriservatief'' willen worden gehouden, geven 
wij eerlijk toe, dat ons onderwijs l.n diverse opzich· 
ten een vernieuwing behoeft, ja, dringend een ver· 
nieuwing behoeft. 

Niettemin houdt de uitspraak van de heer Rol een 
ernstig gevaar in, n.l. dat wij aldus redenerende de 
weg van de minste weerstand gaan kiezen. 

Laten wij toch vooral op het gebied van het onder
wijs niet te week worden. 

·Wij willen ons be,5list niet houden aan de theorie 
van de boer, die de brug van een beekje niet wenste 
te overschrijden, omdat zijn grootvader vroeger 
steeds door de beek zelf had gewaad. Maar ten aan
zien van de opvoeding van onze kindereQ. dienen wij 
niet te week te zijn. . 

De uitspraak van de heer Rol houdt een wezenlijk 
gevaar in zich, evenals de overdreven roep om min· 
der huiswerk. Wij dienen onze kinderen te trainen 
voor het leven met zijn harde werkelijkheid en zijn 
vele teleurstellingen. 

Het propageren van een Spartaanse opvoeding zij 
verre van ons, doch men hoede zich ervoor ons na
geslacht dermate in de watten te leggen, dat het door 
het minste zuchtje ondersteboven wordt gewaaid. 

Wij leven de laatste tijd sterk in een periode van 
een devaluatie van persoonlijkheden, van mannen en 
vrouwen uit één stuk. Hieraan mogen wij niet toe
geven. Integendeel. Zachte heelmeesters maken stin· 
kende wonden. Een oud en wellicht conservatief 
spreekwoord, dat vooral in onze tijd toch wel een 
bijzondere aandacht verdient. 



OVER NATIONALISATIE VAN 
' . 

HET -WONINGBEZIT 
Een socialistische stem uit de jaren dertig 

In de rubriek "Kritische Commentaar" 
van de N.R.C. lazen wij onder het op
schrift ,,Nationalisatie van het woning
bezit" de navolgende interessante be

.echouwing, die wij hier onverkort al
drukken. 

De N.R.C. schrijft dan als volgt: 

Blijkens een bericht uit Engeland zal 
,Je Labourpartij daar te lande op haar 
program voor de komende verkiezingen 
de nationalisatie van het particuliere 
woningbezit plaatsen. 

De staat van onderhoud van het me
rendeel der particuliere woningen en het 
tempo van vervanging laten zozeer te 
wensen over, dat de enige weg tot ver
betering aan socialistische zijde wordt 
gezien in een algehele nationalisatie. 

Hiervan zouden alleen uitgezonderd 
zijn de woningen van gemeenten en wo
ningbouwverenigingen en de woningen, 
die door de eigenaar worden bewoond. 
Alle particuliere huurwoningen zouden 
dus staatseigendom worden. 

Naar de oorzaken van de geconstateer
de misstanden wordt geen onderzoek in
gesteld. De voorstellers hebben blijkbaar 
nooit gehoord van het ook in Engeland 
totaal onvoldoende huurpeil voor het 
oude woningbezit, dat een behoorlijk on
derhoud onmogE:lijk maakt. 

Ook de' vaste lasten zijn in Engeland 
bèhoorlijk' hoog. Zo hoog, dat menig huis
el'genaar zijn bezit wel gratis zou Willen 
afstaan om van de lasten af te komen. 
Het komt zelfs voor, dat eigenaar zijn 
bezit laat overschrijven op naam van een 
fictieve of onVindbare koper, teneinde 
zich van de op het bezit rustende Jasten 
te bevrijden. 

Het schijnt echter de vaste bedoeling 
te zijn, na de eerstvolgende verkiezingen, 
i~qi,ell- ~ze een meerdertleid voor La
bour opleveren, een nationalisatiewets
ontwerp in te dienen. 
. Of de overheid dan .in staat zal zijn de 

woningvoorraad behoorlijk te onderhou-

den, vinden wij niet . vermeld. Waar
schijnlijk zal de belastingbetaler goed 
moeten maken, wat de buurbetaler te 
kort schiet. 

Men denke intussen Biet, dat wij hier 
met een gloednieuwe gedachte te doen 
hebben. In Het Volk van 31 juli en 1 
augustus 1919 is in twee artikelen van 
zeer deskumUge hariel de onteigening van 
de gehele Nederlandse woningvoorraad 
bepleit. 

De woningen zouden worden gebracht 
onder het beheer van een Centraat Wo
ningfonds, waarvan de eigenaars obliga
ties zoud~n verkrijgen. Het fonds zou de 
huren van alle woningen in die voege 
nivelleren, dat de exploitatiekosten zou
den worden gedekt. Naarmate meer nieu
we woningen zouden worden gebouwd, 
zou het algemene huurpeil dus ·geleide
lijk moeten stijgen. 

Het is ongemeen interessant om - nu 
nog de beschouwingen te lezen, die de 
toenmalige Haagse directeur van de 
volkshuisvesting, ir. P. Bakker Schut, 
zelf lid van de S.D.A.P., aan dit fantas
tische denkbeeld heeft gewijd in het eer
ste nummer van het Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting (februari 1920). 

·Bakker Schut, die wel enige ervaring 
op het gebied van de woningexploitatie 
had en ·zeker geen tegenstander van 
socialisatie in het algemeen was, heeft 
het voorstel eenvoudig afgekraakt. 

Hoe zal een grote gemeente - aldus 
ir. Bakker Schut- een-onderhoudsdienst 
voor enige tienduizenden woningen orga
niseren met werkplaatsen, administra
tie, enz. ? Wat gebeurt er met een huur
der, die weigert huur te betalen of de 
woning slecht bewoont? 

Er zijn immers geen andere dan over
heidswoningen. De socialisatie zal ge
paard gaan met huurverhoging, maar 
wat doet men met wanbetalers ? Het on
derhoud zal om twee redenen veel duur
der worden. 

Nieuw-Guinea en·de oproep van de Synode 
Leren lezen een belangrijk element 

(Ingezonden) 

Nu het debat over de synodale oproep 
betreffende Nieuw-Guinea nog steeds 

Onder invioèd der partij-politiek was 
Nieuw-Guinea in de ijskast geraakt. De 

voortgang vindt, lijkt het me nuttig nog ' Synode li:egt nu, dat wij, gezi.en de ge-
een maal ruimte In Uw kolommen te vra
gen voor het volgende: 

Men kan alleen debatteren over iets, 
wanneer men weet, waarover men het 
heeft. En dit is bij het merendeel van Uw 
inzenders niet geschied. Zij gaan er allen 
van uit, dat de Synode heeft aangeraden 
Nieuw-Guinea maar onmiddellijk af te 
staan aan Indonesië. Dit nu staat oer
celUl in de oproep en het is ook niet de 

. strekking. 
Alle inzenders, die hun stukjes op deze 

wetenschap hebben gebaseerd, hebben 
nooit leren lezen of bij hen is de wens 
de vader der gedachte, om de Synode een 

· trap na te geven of om hun overspannen 
nationalistische gevoelens af te reageren. 

STALEN 
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meenschap der volkeren waarin wij leven 
en de onmogelijkheid en onwenselijkheid 
iets alleen op eigen houtje te doen, bereid 
moeten zijn onze aanspraken om alleen 
op eigen gezag Nieuw-Guinea, de laatste 
westerse kolonie in geheel Azië, te be
sturen, discutabel te stellen en aldus de 
zaak uit de ijskast te halen. 

In de ingezonden stukken Is b.v. nooit 
Ingegaan Óp de zeer re~ele mogelijkheld. 
om samen met Australië beide delen van 
Nieuw-Gûinea ·te besturen, verder bestaat· 
nog de mogelijkheid van trustgebied enz. 

Er is :eeker ook kritiek mijnerzijds op 
de oproep. De strekking ervan echter kan 
ik onderschrijven. Niettegenstaande de 
vele opgewonden artikelen blijft de kerk 
zelf rustig. Als eerste stelde de classis 
Amsterdam van de Ned. Herv. Kerk zich 
achter deze strekking. 

De geachte inzenders, als boven be
doeld. zo~den goed doen hun nationalisti
sche woorden eens te toetsen aan dat
gene, wat onze geliefde Koningin in mei 
1953 tot de studenten in Kopenhagen zei: 
"Ons zelf zijn en toch deel· van ee';l gro
tere, ja van een wereldgemeenschap, dat 
is de gedachte, die onze atmosfeer be
heerst en onze geesten vervult". Ik hoop, 
dat dat ook hun geesten mag vervullen. 

Delft. F. WAGENMAKER. 

In de eerste plaats, omdat . bij de hui
zenverhuur als klein bedrijf veel onder
houdswerk zelf of door onbetaalde 
krachten wordt verricht. En in de twee
de plaats, omdat het onderhoud van over
heidawoningen-goed moet zijn. Daardoor 
zal het aanmerkelijk duurder zijn dan 
het tegenwoordige. 

Bakker Schut concludeert dan ook, dat 
uit psychologische overweging deze socia
lisatie wel de laatste is, die door socialis
ten aanbevolen dient te worden. 

Wij geloven, dat de voorstanders van 
IIOCiallsatie van het woningbezit het hier
mede kunnen doen. En dan hebben wij 
nog niet eens gememoreerd, wat de over
heid zou moeten doen om alle woningen 
onteigend en op haar naam overgeschre
ven te krijgen. 

Volgens Bakker Schut, die het weten 
kon, zou een eindeloze reeks procedures 
met daaraan voorafgaande taxaties no
dig zijn, waarmee jaren gemoeid zouden 
zijn. 

En het resultaaH Een ontzaglijk amb
telijk apparaat, dat duur werkt en de 
voordelen, die voor de huurders worden 
verwacht in. de vorm van beter onder
houd en regelmatige verbetering, alleen 
kan bereiken door enorme offers uit de 
overheidskas. 

Neen, wij zijn het met Bakker Schut 
eens, dat het-oude woningbezit wel het 
allerlaatste is, wat de overheid moet 
gaan nationaliseren. 

Het is merkwaardig, dat de wonder
lijke Ideeën, waarvan de deskundigen 
ree~ lang de .onhoudb~heicl hebben 
aangetoond of die in de praktijk hun 
onbruikbaarheid hebben bewezen, toch 
telkens weer als nieuwe. gedachten naar 
voren worden gebracht. Daarom is het . . 
goed, de historie te laten spreken. 

Wij verwachten niet, dat wij door onze 
opmerkingen de woningdeskundigen uit 
de Labourpartij tot andere gedachten 
l!:ullen brengen. Wij hopen echter, dat zij 
in eigen kring wel een man met ervaring 
op het gebied van woningexploitatie heb
ben, die het onhoudbare van het voor
s~el kan aantonen. 

Maar misschien zijn er ook-in ons land 
wel voorstanders van deze gedachte. Met 
het oog d~rop hebben wij gemeend, het 
Engelse voorstel eens te moeten toetsen 
aan hetgeen van onverdáchte zijde in 
ons land zes en dertig jaar g~leden al 
op goede gronden is verworpen". 

Processievrijbeid ·en 
de houding van 
andersdenkenden 

(Ingezonden) 

Ik· ben ontdaan van de zeer felle uit
val van de heer Hessel Visser. Dit is 
geen normaal betoog meer tegen of voor 
p11ocessievrijheid, doch een poging om 
katholieke landgenoten te treffen in wat 
uun dierbaar en heilig is. 

De heer Hessel Visser moge daarvoor 
een andere waardering hebben, dat is 
zijn goed recht, doch dit ontheft hem 
niet van de plicht ook bij dit vraagstuk 
het journalistieke fatsoen in acht te ne
men. 

Daarom schaar ik mij geheel aan de 
zijde van de heer Weezenbeek, wiens 
standpunt m.i. meer "christelijke" opvat
tingen openbaart dan dat van de heer 
Hessel Visser, wiens citaten uit Bijbel 
en Heidelbergse Catechismus mij in dit 
verband wat onwezenlijk aandoen. 

J. Rovers 

_ ~Discussie gesloten) 
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op 6 en 7 oktober a.s. op de 
Pietersberg in Costerbeek 
Dit is een laatste berinnering aan 

ons jaarlijks steeds genoeglijk 
samenzijn. 

Er worden interessante onderwer
pen behandeld: lonen e11 prijzen, de 
belastingen en de vrouw, en de nieu
we bandelingsbevoegdheid van de 
gehuwde vrouw en er is een causerie 
over emigratiegebieden met plaatjes. 

Al met al zeer de moeite waard. 
Als U vergeten hebt U aan te mel

den, doet U dat dan nu werkelijk 
meteen? 

Er is al een lange lijst, maar er 
zullen nog wel een stoel en een bed 
voor U over zijn. 

J. H.S. 

Nationale Vrouwen Raad 
V an de algemene vergadering, die 

in juni is gehouden, ligt nog 
steeds een uitvoerig verslag te wach
ten, dat niet eerder geplaatst kon 
worden, wat wel zeer jammer was. 
Wij zullen er nu iets uit overnemen. 

Bij de ingekomen stukken waren 
de belangrijkste de bekendmaking 
van de oprichting van een Internatio
nal Social Service, die vreemdelingen· 
in elk land sociale bijstand wil· -ver-~·: 
lenen (b.v. bij gemengde huwelijken)· 
en van de inspectie voor bet schrif-· 
telijk onderwijs, waarmee men de 
beunhazerij hoopt te voorkomen. 

Nieuw aangesloten is de Nationale 
Bond van . Verplegenden, waarover 
zoals gebruikelijk iets werd verteld. 

Verder waren er diverse verslagen 
o.a. over . het Charlotte Jacobsfonds, 
dat beurzen geeft aan vrouwelijke 
studenten, terwijl de nieuwe statuten 
werden aangenomen. 

Tot slot volgde een interessante 
lezing over "sociaal-medische zorg 
voor adolescenten", ingeleid door· 
medewerkers van het Ned. Instituut 
voor Praeventieve Geneeskunde, te 
Leiden. 

De groep van 12 tot 2G-jarigen is ' 
lange tijd verwaarloosd. Voogdijra-· 
den enz. moeten beslissingen nemen 
in milieu-situaties van 't kind, waar-· 
van men onvoldoende op de hoogte is. 

Rustige, vriendschappelijke ge
sprekken (zonder ouders en zonder 
spreekkamernarigheden) met de arts, 
brengen lichamelijke afwijkingen aan 
het licht. 

Men ontdekt de tegenwoordig zo
veel voorkomende onverstandige en 
onvolkomen voeding. Binnen tien 
jaar hoopt men tot een goede ge
neeskundige verzorging voor onze 
oudere kinderen, te zijn gekomen. 

E. H.-L. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 
Offlcii!el goedgekeurd 

Talrijke attesten. 

Veel meer waard 
dan de kostpriJs! 

SIMPLUS H.V •. 
DORDRECHT 
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Nogmaals de bevolkingsconcentratie .. in het Westen 

Toenemende achterstand op velerlei gebied 
overig Nederland • 

lll 

Een "Beneluxstad" van 
In het vorige artlk.el heb ik al opgemerkt, dat 30 à 40.000 ha. goede cultuurgrond 

in de periode van nu .tot 1980 verloren zullen gaan aan stadSIIlitbreiding, industrie
vestingen, etc. in het Westen. 

Een tweede pr()bleem, dat zorgen baart en in de toekomst nog ernstiger problemen 
mi scheppen, is het tekort aan recreatie-ruimte in westelijk Nederland. Men schat, 
dat op den duur om en nabij 2 miljóen inwoners in dat gebied er op mooie dagen 
8p uit zal trekken om de ~n te ontvluchten.-. 

Maar waarheen 't Het westen heeft per inwonflr M m2 bos, overig Nederland 39e m2 
· per· inwoner. Aan woeste gronden· 80 m2 per inwoner tegen 828 m2 per inwoner in 
óverig Nederland. Men boude hierbij in het oog, dat bij het westen het Gooi en de 
Vtrechtse heuvelrug zijn inbegrepen, die beide echter door allerlei oorzaken (forenseli
llouw, militaire terreinen, stadsuitbreiding, enz.) ook in oppervlakte sterk afnemen. 

Hoe dat straks, als een vijfdaagse werkweek noodzakelijk zou worden, gaan moet 
is voo:ral8nog een raadsel! ' 

Over het verkeersprobleem in het' westen zal ik hier maar zwijgen: het wordt bij 
de dag ingewikkelder. Eveneens Iaat ik ve1'81Chillende andere problemen ais: de grote 
kwetsbaarheid van dit gebied in oorlogstijd, de bestuursmoellijkheden, de sociologische 
'Vraagstukken (ontbindingsverschijnselen, de massamens, enz. enz.) thans rusten. 

Ze worden stuk voor stuk In de nota genoemd en in het kort toegelicht. 

Thans wat meer over de probleme-n 
Sn overig Nederland. 
: In die gedeelten, waar de ontwikke
~ngskansen minder gunstig zijn, oefent 
het Westen een ste:rke zuigingskracht 
l,lit op de bevolking, hetgeen o.m. ertoe 
geleid heeft, dat ongeveer een miljoe·n 
~woners naar de westelijke provincies 
\ter huisden. 

De samenstellers van de nota. wijzen 
er op, dat i!l overig Nederland in veler
ioei 'opzicht sprake is van een achterstand 

C.P· het Westen. 
Zij noemen het wegennet, het ontbre

ken van een ruime en groeiende markt, 
tpeciaal voor de ·tuinbouw, de· te kleine 
tu~drijfsgrootte van de landbouwbedrij
ven en ·de situatie van de volkshuisves
ting en de openbare voorzieningen. 

Zij geven o. m. de volgende zeer inte
t:esse.nte cijfers ·ten aanzien van de open~ 
bare voorzieningen. 

Aansluiting op: Het Westen Overig • 

Elektr. net <%> 
Gas <%> 
Waterleiding 
Telef. (p. 1000 inw.) 

97,3 
86,5 
96,6 
78 

Nederland 
86,9 
45,9 
61,7 
50 

Ook ten aanzien van de culturele 
voorzieningen is er een duidelijke ach
terstand in overig Nederland vergeleken 
bij het Westen. 

Dit blijkt uit de belangrijke versehil
~n in de uitgaven per hoofd van de ûe
;voliking ~.en ongunste van de gebieden 
buiten het Westen. 

De drie westelijke provincies komen 
belangrijk boven het landelijk gemiddel· 
de uit, terwijl Drente, Groningen, Over
~ssel en Zeeland er zeer belangrijk be
peden blijven. Als grondoorzaak wordt 
~enoemd, dat de bevolking in die gebie
den niet talrijk genoeg is en de wel
Vaart niet hoog genoeg om culturele 
activiteiten te dragen 

Trek van de jongeren 
Een bijzonder moeilijk probleem is· de 

afvloeiing van de bevolking uit verschei
dene delen van overig Nederland nanr 
het Westen. Doorgaans trekken de jon
geren Weg. Het gevolg is, dat in de ver
laten gebieden de ouderen de toon gaan 
aangeven met het bezwaar dat dit tot 
verstarring van het maatschappelijk Ie
ven voert. Bovendien is in economisch 
opzicht dan nog het bezwaar, dat de 
achter gebleven kleinere groep van vol
prOductieven relatief zwaardere lasten 
te .dragèn krijgt. 

De samenstellers van de nota delen de 
overtuiging, dat een geleidelijke over
gang moet worden aanbevolen, zowel 
geografisch, .dus over niet grote afstand, 
als sociaal door het inlassen van een 
kleiner centrum tussen platteland en 
grote stad. 

Samenvattend komen de schrijvers tot 
de conclusie, dat het Westen bezig is 'n 
overmatig deel van de economische, so
ciale en culturele krachten van het land 
tot zich te trekken en wel op alle levens
gebieden. 

Het probleem, waarvoor we dus in 
ons land komen te staan en eigenliJk al 
reeds staan, bestaat dan ook niet enkel 
uit een ruimte-vraagstu'k. Er dreigt een 
wanverhouding te ontstaan tussen het 
Westen en overig Nederland, hoewel nog 
niet zo ernstig als in Frankrijk, waar 

Amsterdam tot Brussel? 
· Parijs "zich meer en meer tot een wa

terhoofd ontwikkelt". 
Er moet gewaakt worden tegen een 

toestand, waarbij het onmogelijk wordt 
speciaal op het Westen gerichte econo
mische uitbreiding tot stand te brengen, 
omdat dat gebied geen ruimte daarvoor 
meer zou bevatten, bowndien moeilijk ' 
bestuurbaar en wat woning- en werk
milieu betreft ongeschikt zou word~:n. 

Kortom: het proces moet worden g~

mat!_gd. 
Maar hoe? 

Geslaagde industrie
spreiding 

De samenstellers van het geschrift 
menen, dat het mogelijk is, het proces in 
gunstige zin te beïnvloeden en voeren 
daarvoor àan, dat blijkens de ervaring 
van de laatste jaren industriespreiding 
mogelijk was en geleid heeft tat bevol
kingspreiding. 

Zij nemen als voorbeeld Limburg en 
Noordbrabant, twee provincies met een 
toenemende industrie en daarmee ge
paard gaande toenAme van de bevolking. 

De bevo~kingsaanwas in Noordbra
bant bedroeg per 10.000 inwoners ge
middeld per jaar in de periode 1900.1954 
152, voor Limburg: 174. Voor de periode 
van 1950-1954 waren deze cijfers: 
Noordbrabant: 171, Limburg 207, een 
stijging, die belangrijk boven het lands
gemiddelde ligt. 

De geboortecijfers zijn evenwel in de-ze 
provincies ook het hoogst. Maar goed: 
de invloed van de industrialisatie is dui
delijk. 

De taakstelling moet dan ook zijn: 
buiten het Westen een bestaansmogelijk
heid te scheppen voor rond een haif 
miljoen mensen, waardoor de balans van 
vertrek en vestiging tussen het Westen 
en overig Nederland in evenwicht blijft. 

· In belangrijke mate is dit afhankelijk 
van de industrialisatie in verschillende· 
gebieden in overig Nederland. Maar h~t 
zal :noeilijk, zo niet onmogelijk zijn, be
staande industrieën te verplaatsen. De 
oplossing moet worden gezocht in de 
vestiging van geheel nieuwe industrieén. 

Doch industrialisatie veronderstelt, 
dat aan bepaalde factoren moet worden 
voldaan. Er moeten ter plaátse voldoen
de arbeidskrachten beschikbaar zijn, er 
moeten allerlei ·voorzieningen worden 
getroffen: woningbouw, verbetering van' 
vaar- en verkeerswegen, enz. 

Bovendien zal gezorgd moeten . wor
den voor uitgebeide mogelijkheden op 
onderwijsgebiect, voor bevordering van 
het culturele leven· <door cultuursprei
ding) en wellicht ook voor de ce.;trali
satie van Rijksbestuursorganen. 

Terecht wijzen de samenstellers der 
nota er op, dat het hierbij gaat om een 
heel complex van onderling met elkaar 
verweven maatregelen op econo~isch1 
sociaal, cultureel en ruimtelijk gebied,. 
waarbij t a 1 van ministeries . betrokken 
zijn. Gerekend mag worden op sterke 
weerstanden, maar de buitenlandse me
tropolen vormen het waarschuwend voor. 
beeld van de onbeheerste verstedelijking. 

Evenwicht steeds meer 
verstoord 

De vraag rijst, of het inderdaad mógli" 
lijk zou zijn het proces om te buigen in 
de gewenste richting. We beseffen allen 
wel, dat de ontwikkeling, zoals deze zich 
thans voltrekt, het evenwicht in ons land 
steeds meer verstoort, maar we weten 
ook, dat het een eeuwenoud proces is. 

Eens was het Westen een woest en on• 
begaanbaar woud met moerassen en me
ren. Op de hoge zandgronden was er al 
eeuwen sprake van bewoning aleer de 
mens doordrong in het onbewoonbaar 
gebied in het Westen. Maar toen dat een
maal was geschied, ging 't in snel tempo. 

Overstromingen hebben de bewoners 
niet weerhouden om telkens opnieuw dit 
beneden de waterspiegel gelegen land te 
gaan bewonen. Iedere bewoner van deze 
lage landen aan de zee weet, welke ge
varen hem_steeds bedreigen, hij weet, dat 
de bevolkingaconcentratie in tijden van 

, rampen tot onoverzienbare ellen• m i> e t 
voeren, maar toch blijft men er wonen en 
blijft de stroom van oost naar west ·on-· 
verminderd voortduren. 

Er zit in dit verschijnsel iets, dat aan 
onze waarneming ontglipt. En dat maakt 
mede de zekerheid van <'en ommekeer 
riskant. 

Iedereen kent de gevolgen van de ver
stedelijking, maar onze steden in het 
Westen blijven niettemin groeien. 

Ik vrees dan ook, dat een ombuiging 
van dit proces niet bereikt zal worden 
zonder dwingende maatregelen. En zelfs 
het resultaat daarvan acht ik twijfel
achtig. 

Over de aanpassingsmoeilijkheden, die 
de wegtrekkenden in hun meuwe woon-

. plaatsen ondervinden, heb ik destijds 
uitvoerig geschreven naar aanleiding 
van een wen verschenen sociologisch 
bulletin. 

Ook dit stukje vaderlandse recreatieruimte, verkeert door het 
bevolkingsvraagstuk en problèmen van industrialisatie, in 
gevaar. 

Misschien zullen we naar een ahdere 
oplossing moeten zoeken, een, zoals ir. 
Lange zich denkt in zijn plan, dat hij 
voor het provinciaal bestuur van Zuid
holland heeft gemaakt. Een "Benelux
stad" van Amsterdam tot Brussel, -als 
tegenhanger tegelijk van de "Rhurstad" . 
Een werk- en levensruimte voor 8-10 mil
joen mensen. Een fantastisch plan? Mis
schien! Vk. 
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Aspecten van de ,, wilde" typogràfen-staking 
'Amsterdam wederom "de bron" 

Te~elijk met het optreden der "ongedisciplineerden" een "waarschuwing naar buiten" 
en een ,,boodschap naar binnen" van de N. V. V .-voorzitter 

De vorige week zaterdag zijn de Amsterdamse bladen niet verschenen, omdat 
de typografen in "wilde staking" waren gegaan uit protest tegen het 

besluit van rijksbemiddelaars, dat de verhoging der lonen in de typografische 
sector. drie procent moet bedragen. Werkgevers en werknemers hadden heel 
lang onderhandeld over het bekende regeringsbesluit van maart van dit jaar, 
waarbij loonsverhogingen van drie tot zes procent werden toegelaten. De werk
gevers waren van oordeel dat niet meer dan drie procent kon worden,. gegeven 
- in welk geval deze verhoging dan nog in de prijzen mocht worden door
berekend - en de werknemers meenden dat de bedrijven voldoende rendabel 
waren om :zes procent te verhogen. Tenslotte hebben werkgevers en werknemers, 
in dit geval het vakverband van de typografen, de zaak ter arbitrage voorgelegd 
aan rijksbemiddelaars en zich tegenover rijksbemiddelaars en elkaar verbonden 
:zich bij de uitspraak van dit college neer te leggen. 

Wat er nu te Amsterdam is gebeurd 
- elders, behalve bij het Deventer 
Dagblad, bleef men aan het werk -
is, dat de typografen, praktisch allen 
aangesloten bij hun 'oudste en mach
tigste) bond, het beleid van hun be
stuur hebben doorkruist. Ter verdedi
ging van hun houding, hun staking, 
voeren zij aan dat hun bondsbestuur 
eerst het fiat van een ledenvergadering 
had moeten hebben aleer het zich ver
bont! tot het accepteren van een uit
spraak van rijksbemiddelaars. Het 
bondsbestuur daarentegen stelt zich op 
het standpunt dat het voor zijn te de
zen gevoerde beleid de . instemming 
tevoren heeft gekregen van áe "bevoeg
de instanties". 

Het is vooreerst niet interessap,t hoe 
deze zaak intern bij dat vakverbond 
ligt. Zeker is, dat de typografen tegen 
het besluit van hun pond, om arbitra
ge te vragen bij de rijksbemiddelaars en 
zich daar aan gebonden te achten, niet 
eerder uit organisatorisch-democratische 
overwegingen hebben geprotesteerd. 
Hun protest - èn staking - kwam 
pas, toen de uitspraak teleurstellend 
was voor de werknemers. Wij wagen 
zelfs te veronderstellen dat ·er van 
enig protest tegen het beleid van het 
bestuur nooit sprake zou zijn geweest, 
indien de uitspraak van rijksbemidde
laars aan het verlangen van de typo
grafen tegemoet was gekomen. 

* * * 

Er is, althans tot het tijdstip waar
op wij dit schrijven, zeet: rustig 

op de staking gereageerd. De kranten, 
zelf slachtoffer, konden zich op maan
dag bij hun lezers verontschuldigen, 
dat zij de zaterdag tevoren niet wàren 
verschenen. Het commentaar in de 
socialistische bladen bevatte een uiteen-
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zetting, jegens de "wilde stakers", dat 
zij niet de juiste weg hadden gevolgd. 
Ook die commentaar was heel kalm. 

Ze was zelfs zo kalm, dat ze won
dedijk contrasteerde met de beschou
wingen, die sommige Amsterdamse 
bladen ten beste hebben gegeven bij 
bijv. stakingen van het gemeenteperso
neel. Toen waren "wilde stakers" 
steeds snel gekenschetst al "onruststo
kers" enkon.de aanval gemakkelijk
en ook wel terecht - worden gericht 
op de communisten. Wat niet wegnam 
dat, zoals wij bij die gelegenheden 
hebben geschreven, ·de socialistische ar
beiders toch wel zeer gevoelig bleken 
voor de zogenaamde "agitatie" van de 
communisten, omdat de communisten 
toch nog altijd, ook voor de bij de ver-

, burgerlijkte P.v.d.A: aangesloten arbei
. ders, het element representeren, dat 
: de vroegere sociaal-democratie heeft 
vdortgestuwd. Als de marxistische 
geest aan de deur klopt ..... . 

Bij de nu zo voorzichtige commen-
. taar is er met geen woord over ge

sproken dat deze wilde staking ander
maal heeft aangetoond, dat de afstand 
tussen vakverenigingsbestuurders en 
leden groot, te groot, is geworden. 
Alle bladen, vooral de socialistische, 
hebben begrepen, dat bij deze wilde 
typografenstaking het communisme niet 
als afleidingsmanoeuvre kon dienen. En 
dus werd déze kant van de zaak on
besproken gelaten. Niettemin hééft de 
wilde typografen-staking deze kant: de 
bondsbestuurders hebben hun vat op 
de leden verloren. Zij hebben de vori
ge week vrijdagavond, toen de actie 
zich ging ontwikkelen, gepraat wat zij 
konden, het heeft niet gebaat. 

Verwonderlijk is dat niet. Men 
kweekt niet tientallen jaren achtereen 
machtsbewustzijn bij zijn volgelingen 
zonder de kans te lopen, dat deze vol
gelingen "voortmarscheren" op een 
ogenblik, dat leiders zich ineens een 
grens stellen. Men ziet het in de vak
beweging, men ziet het nog massaler 
in dictatoriale staten, er zijn actuele 
voorbeelden uit Indonesië, die er op 
wijzen dat men de dingen, de stroom, 
die men uitlokt om . met IIaar kracht 
en macht in het maatschappelijk leven 
elke gewenste richting te kunnen kie
zen, niet _plotseling kan stuiten. 

* * * 

I n "De Vrije Amsterdammer" van 
. 2 juni hebben wij een beschou

wing gegeven over een artikel van dr. 
V er moten, Tweede Kamerlid voor· de 
P.v.d.A., dat deze had geschreven in 
het maandblad van de P.v.d.A. "So
cialisme en Democratie", en waarin hij 
een analyse poogde te geven van het 
politieke radicali~me in Amsterdam. 
Wij hebben er toen de aandacht op ge
vestigd dat deze schrijver meende of 
propageerde dat onder politiek radi
calisme van de laatste tientallen jaren 
uitsluitend het communisme moest 

worden verstaan. De beschouwing ging 
uit van de norm, welke de anno 1956 
verburgerlijkte P.v.d.A. stelt ten opzich
te van wat politiek radicalisme is. De
zerzijds hebben wij dr. Vermoten ge
adviseerd het begrip "politiek radica
lisme" ook eens te willeri zien in de 
betekenis en de zin van de tijd, waarin 
men het wenst gade te slaan of histo
risch te interpreteren, en na te gaan of 
de bron, waaraan het politiek radica
lisme van het socialisme van weleer 
niet dezelfde kon zijn als die van het 
politiek radicalisme van de communis
ten van thans. Ook hebben wij het zo 
gezien, dat die (zelfde) bron, en zeker 
in Amsterdam als bakermat van het 
socialisme, nu nog inwerking heeft op 
de waarlijke sociaal-democraten, die 
zich in de naar alle kanten doorbreken
de P.v.d.A. nauwelijks meer in eigen 
huis voelen. 

Op dat gevoel van onbehagen van 
socialisten in de breed gebaseerde P.v. 
d.A. hebben bij andere stakingen com
munisten ongetwijfeld profijt weten te 
trekken. Maar dat kon uitsluitend om
dat het er wás. Bij deze staking kwa
men de communisten zelfs te laat: het 
gevoel van onbehagen hàd reeds zijn, 
uit de geschiedenis van het socialisme 
gemakkelijk verklaarbare uitweg ge
vonden: de staking. 

* * * 

Het wordt meer en mee~ duidelijk. 
waarin de moderne vakbewe

ging tekort is geschoten. Zij kan haar 
"wilde stakers" voorhouden, dat zij 
zich in de discipline van de bond 
moeten schikken, doch heeft men de 
aanhang tot deze discipline op-gevoed? 
Wat is er uit de vakbeweging gedaan 
om de persoonlijke verantwoordelijk
heid; ook voor het algemeen, aan te 
kweken, wat is er gedaan om inzicht te 
kweken in redelijkheid en billijkheid 
van anderer standpunt? Er is, vooral 
voorheen, altijd gemanoeuvreerd met 
de macht, de macht die af kan dwin
gen. Helaas moest die macht wel eens 
worden aangewend omdat het begrip 
bij anderen voor het standpunt van de 
arbeider moedwillig bleef ontbreken en 
niemand zou kunnen zeggen dat in de 
historie van het socialisme het hanteren 
van deze macht altijd onverantwoord is 
gebleken. Doch het hanteren van 

· macht brengt de grote verleiding met 
zich, dat men haar blijft hanteren, ook 
wanneec recht en billijkheid de enig 
toepasselijke elementen zijn. 

Het is zeker niet zonder betekenis 
dat juist de typografen bij de dagbla
den met de actie zijn begonnen. Zij 
konden weten wat het in ons maat
schappelijk bestel betekent, wanneer de 
krant als dagelijks intermediair in het 
maatschappelijke leven wegvalt! Hun 
macht richtte zich onmiddellijk op de 
gevoeligste plaats van de samenleving. 
En juist de werkgevers v~n déze typo
grafen hadden in het overleg over het 
percentage van de loonsverhoging geen 
of slechts zeer indirect stem gehad . 
Kranten zijn gemengde bedrijven. De 
Federatie van boekdrukkerspatroons, 
werkgevers in vol-typografische bedrij
ven, hebben met de werknemers onder
handeld. Het geeft weinig ongemak 
wanneer een boek of handelswerk een 
week later van de pers komt. Maar als 
de krant niet verschijnt, dat voelt en 
hindert het publiek onmiddellijk! 

V anclaar de stakings-aanval in de be
drijven, die bij deze loon-affaire slechts 
zijdelings betrokken waren en die zich, 

bij welke uitspraak ook van rijksbemid
delaars, zonder meer hadden neer te 
leggen. Deze aanvalsmethode is, in het 
beeld van de· ontwikkelingsgang van 
de vakbond, toch niet nieuw? Maar die 
haar invoeren zouden nu discipline wil~ 
len oogsten? 

*. *· 

OP de dag van de wilde staking 
hield het N.V.V. juist een ka. 

derbijeenkomst te Rotterdam. Daar 
richtte de heer Oosterhuis, de voorzit
ter van het N.V.V., die "de verlangens 
voor de naaste toekomst op tafel leg
de", een "waarschuwend woord naar 
buiten en een boodschap naar binnen". 
Wat ons betreft had het hier een waar
schuwing naar binnen en een bood
schap naar buiten moeten zijn! Doch 
dat waagt men er niet op. Met een 
stevige les in discipline bindt men geen 
leden. V anclaar dat men op deze ka
derbijeenkomst heeft gesproken in een 
geest, die in wezen volkomen overeen
stemt met wat de typografische "wilde 
stakers" bewoog. 

"Snijdt niet door onberaden acties 
in eigen vlees", adviseerde de heer 
Oosterhuis en uit zijn betoog over de 
"stijgende welvaart" en wie daarvan 
wel en wie daarvan niet hadden gepro
fiteerd, mochten zijn toehoorders dan 
wel begrijpen daf hij en de zijnen dan 
wel in andermans vlees :zouden snijden. 

Men mag aannemen dat de· heer 
Oosterhuis, die zijn gehoo.r juist daa..ç. 
tegen waarschuwde, zelf ook wel niet 
in het eigen vlees zal snijden. Doet hij 
het wel, met het oogmerk zijn organi
satie te cureren, dan voorzien wij dat 

. hij het comité, dat de wilde staking 
leidde en een nieuwe in het vooruit
zicht stelde indien de zes procent niet 
werden gegeven, ter verantwoording 
zal doen roepen, voorzover de leden 
van dat comité bij de bond zijn aan
gesloten (en qat, vermoeden wij, 2:ijn 
zij allemaal). Dan zal hij, in het eigen 
vlees snijdende, die stakingsleiders 
royeren alsook allen, die zich ondisci-

. 'plinair zouden blijven gedragen. 
Maar Of de heer Oosterhuis zo zal 

snijden? De typografen vormen de 
oudste en machtigste bond en de sta
king heeft aangetoond hoe voos daarin 
de discipline is. Terwille van het be
houd van de macht zal de heer Ooster
huis wel niet veel voor dit soort in
greep met het snijmes voelen. Dan 
maar de ongedisciplineerden met een 
"boodschap 1,1aar binnen" gevoed ep_ 
met een "waarschuwing naar buiten;• 
getracteerd. Of het helpen zal? Bij h<tt 
verschijnen van dit nummer weet me~ 
te Amsterdam intussen meer. 

Hoe de afloop ook is, wij hebben in
tussen weer de bewijzen gekregen dat 
het politiek radicalisme, waarvan de 
P.v.d.A. zich met het artikel van dr. 
Vermooten distancieert, nog steeds in 
Amsterdam een duidelijk herkenbare 
en waarneembare bron is, dwars door 
de letters P.v.d.A. heen, dwars door 
het verburgerlijkte socialisme heen, 
waarin de bron blijft stuwen, waaraan 
het socialisme weleer is ontsproten 
doch welke bron en welke afkomst -
die geenszins een schande is - thans 
door dr. Vermoten, lid van de Tweede 
Kamer voor de P.v.d.A. wordt ont
kend. 

Een voortdurende maskerade. 
Zo nu en dan valt het masker eens 

even af. Of wordt het door "ongedis
ciplineerden" afgerukt. 

Waarna men het, na een boodschap 
naar binnen, weer poogt op te zetten. 
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. ·VRIJHEID EN 
DEMOCIATil 

Een nieuwe ·rubriek: 

Men schrijft _ons 
(Zie pag. 5> 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

De V.V.D. en de Kabinetsformatie 
:' nree~ of .Romme was de J~uze~ WQ.al'Qnder :ZQ((hte Ut .4-et' ~et ~tti~O' zal n~en., ,siap. WQQr~~hAi.d voo:r de tA ~ ~. &aq, 
· de verkiezingsstrijd dit. ja.at ,dêo:f,.de.-···'<'h~lfm~wordén'.o'Véii~Uii: '·'·,. :· --~-· "ciê-;mtnd:~àè~pg~iffk%i7;0.il wei 

heide grote pàrlijen is gevoerd. · . · · "Daarbif zal de aangezochte uiteraard stel- niemand uit onze kring hein ~nijden. · 
. Een onw;!l&l'achtige leuze~ omdat zij, die haar lig in zijn overwegingen 'betrekken, welke. de * • • 

propageerden, toen reeds wisten, dat zij de voorgenomen samenstelling ên het program 
consequentles daaruit n a de verkiezingen van het Kabinet zullen zijn". 
toch niet zouden trekken. De in dit communiqué uitgesproken mening, Mogen we gerust zeggen, dat in het kamp 

der andere politieke ·gegadigden een 
verbitterd gevecht om de bezetting van het 
"Regeringskasteel" is en wordt gevoerd, van 
een dergelijke felle ambitie is in o n z e krin-

~Het is de verdienste van de heer Oud ge- dat de beslissing over de aanvaarding van een 
weest, dat hij, ·reeds onmiddellijk toen de for- mÎJlisterzetel tenslotte aan de aangezochte zelf 
lilatie aan de orde kwam, in volle scherpte he- móet worden overgelaten, is geheel in overeen
doelde consequentie in het licht hee~t gesteld. . . ~Jte~ing met het altijd door de heer qud ver-

In plaats van ·haar te aanvaarden IS de heer .ded1gde standpunt omtrent de verhoudmg tus
Drees, al$ eerste formateur, echter reeds on- sen de Kamerfractie en de haar geestverwante 
middelli;)'k-gekoerst in de "brede", met de ge- minister. 

gen niets gebleken. . 
De V. V.D. heeft in geen enkele fase. van deze 

Kabinetsformatie, naar we mogen aannemen, 
zichzelf aangediend en nog minder zich aan 
iemand opgedrongen. volgen ván ((eze leuze erfelijk belaste lichting. De als een duidelijke wens uitgesproken ver-

Twee dingen moeten ondertusseh worden er
kend. Wie na 3% maand van crisis, gedurende 
welke de parlementaire democratie het in de 
publieke . opinie reeds zo heeft moeten ontgel· 
den, voor een situatie wordt gesteld, waarin 
een negatieve beslissing wellicht weer een 
nieuwe. mislukte fase zou betekenen, staat bij 
deze beslissing onder groter verantwoordelijk
heid dan diegene heeft te dragen, die ilr·d"•· 
eerste dagen of weken van een Kabinetsformal.,; 
tie zijn medewerking weigert. 

On\V8,J.rachtigheid pleegt zich· echter ook in wachting, dat "de aangezochte" stellig in zijn 
cle politiek t:e enigertijd toch altijd te wreken. overwegingen zal betrekken, welke de voorge-

llet in zijn psychologische uitwerking desas- n«;>men _samenstelling en het program van het 
treuze drama van het week aan week slepende Kabinet zullen zijn, klopt geheel met hetgeen 
~lijven van de' formatie-crisis- mag gezien wor- we reeds in het eerste stadium van de Kabi
den als cie. Vlaek van deze boze daad. netsformatie. te dezer pláatse als richtlijn heb

* • * 

Drees M. Romme moest dus toch weer 
wol'(JeD.: Orees èn Romme, maar die 

omzetting vereiste eerst 'een behoorlijk "af
$tand" nemen van de verkiezingsweken en zij 
noopte bovendien beide partijen tot het tijdens 
de fpnnatie-onderhandelingen op elkander b.e~ 
vechten Vmt _een aan.tal ,,concessieE~" en "over· 

. WJ.nningett'•, om haàr. toch eigenlijk zwaar bij 
d!'! neus genomen kiezers nog een zeker gevoe~ 
van . tevredenh~id, van: "dit hebben we dan 
toch maar bereikt", op te dringen. 
· Voor de P.v.d.A. diende de~ overwinning te 

bestaan in het volledige behoud van de een
maal veroverde ministerzetels, met inbegrip 
van het minister-presidentschap van de heer 
Drees en de joyeuse entrée van de heer Hof
stra op . ~e. Kneuterdijk, in de plaats vari de 
ministerieel reeds afgeschreven heer Van de 
Kieft. . · · · 
· De K.V.P. van haar kant, blies het vraag

stuk van de fiscale bevordering van de indivi
duele bezitsvorming op tot een paradepaard 
van gigantische afmetingen, van welks tedere 
verzorgÏl;l.g zelfs het behoud van de christelijke 
beschaving werd afhankelijk gesteld. 

En daar. waren .dan nog de twee middel
groten: de anti-revolutionairen en de christe
lijk-historischen, met hun eig~l1· bijzondere 
strevingen. _ 

De anti-revolutionairen, wier ambitieuze 
lijstaanvoerder en démissioriaire minister van 
Economische Zaken, prof. Zijlstra, een houding 
·aannam of zijn partij een grote overwinning in 
· ~:~ ~~--;~n gevoelige nederlaag had ge~ 

De christelijk-historischen, die, .verdeeld als 
altijd, in meeroerbeid alles afwezen behalve de 
brede of breedate basis van P.v.d.A. en K.V.P. 
niet twee.of drie "middelgroten". 

• • • 
Hier ligt, in enige schetsmatige lijnen ge

tekend, het ongelukkige beeld, dat :ka:
binetsformatie 1956 heet. 

In. deze mistroostige situatie heeft de heer 
Oud zich.kénnelijk geroepen. gevoeld, zijn frac-
t~e bijeen te .roepen. · 

. Op zatemag 29 september kwam zij enige 
uren bijeen om de situatie onder het oog te 
zien, na afloop waarvan het volgende commu
~qué aan de persvertegenwoordigers werd 
verstrekt: 

"De V. V.D.-fractie heeft de toestand, die. na 
een Kabinetscrisis van meer dan drie maanden 
iS ontstaan, uitvoerig besproken. 

"Zij is .unaniem van oordeel gebleven, dat de 
·beslissing of een door een formateur aange-

ben gepubliceet:d. 

• • • 
De pers pleegt, beroepsmatig, de haar ver

strekte communiqué's echter nog wat 
door te lichten en de aanleiding daartoe te 
doorgronden. 

Zij bleek alras unaniem van mening, dat de 
naaste aanleiding tot deze fractievergadering 
en tot dit communiqué hierin moest Zijn gele
gen, dat er inderdaad een door de (in) forma
teur voor een ministerspost gepolste liberale 
figuur was. 

In het begin van deze week verscheen daar
op ook diens naam reeds in de dagbladen. Het 
was, naar men meende te mogen aannemen, 
drs; H. A. K o r t h a 1 s de plaatsvervangende 
voorzitter van onze Tweede-Kamerfractie, die 
omtrent zijn bereidheid tot aanvaarding van 
een portefeuille (eventueel Verkeer en Watèr
staat) zou zijn gepolst 

Wie het echter moge zijn (bij het verschijnen 
van dit blad weten we wel meer), de verant-

In de tweede plaats kan worden erkend, dat 
bet deelnemen van een liberaal aan een Kabi
net op brede basis, ook met socialisten en 
katholieken, sedert 1948, toen mr. Stikkerbet 
ministerschap aanvaardde, geen gloednieuwe 
figuur is. · 

* * * 

De situatie is moeilijk en voor een niet vol
ledig ingewijde ook onvoldoende door .. 

zich tig. 
We kunnen slechts vurig hopen, dat, wie, nu 

of in de naaste toekomst, "de aangezochte" 
ook moge zijn, zijn beslissing een juiste en " 
wijze zal blijken te zijn, waarvan eenmaal kan 
worden getuigd, dat zij het land ten goede en 
de vrijzinnige ge<\achte in Nederland ten zegen 
is geweest. . · A. 

Nieuwe pla~nen voor ons blad 
Het is niet zo moeilijk goede voornemens 

te koesteren. Moeilijker is het dikwijls, 
het juiste ogenblik te vinden om ze ook ten uit-
voer te brengen. _ 

blad, dat nu eenmaal niet over een onbeperkte 
ruimte beschikt. 

Nu ook de vakanties voorbij zijn, is het ~gen· 
blik wellicht gekomen, dat ook de redactie zei· 
ve weerwat "speelruimte" krijgten haar.goede 
voornemens kan verwezenlijken. 

.... 

* • • 

In de eerste maanden van dit jaar volgden 
betrekkelijk dicht op elkander het Congres 
over de vrije-tijdsbesteding, belegd do()r .de-

Vereniging van Stàten., en Raadsl!!<ien uit de . , ... rj,e grote e~ te langdurige gelijkv~rmigheid 
V.V.D.,.de Jaarvergadering van de partij met .1. .doodt de belangstelling. Deze overwe· 
de vaststelling van het Verkiezingsprogram en ging heeft ons reeds eerder het voornemen 
het UrgentieprogloanU~D. tenslotte het Liberaal doen koesteren, ons blad eens een nieuwe in-
Middenstand~ongres. houds-opzet te geven. 

Van al deze belangrijke partij-gebeurtenis- Deze vernieuwing zal uiteraard slechts gelei· 
sen werden, op verlangen mede van de partij- delijk kunnen geschieden, maar een begin ho· 
leiding, vooraf vele· pagina's aankondigingen pen we thans toch te kunnen maken. 
opgenomen en achteraf de woordelijke versla- Als eerste der nieuwe plannen kunnen we 
gen van de gehouden redevoeringen en de zo aankondigen de invoering van de rubriek: 
uitvoerig mogelijke weergave van de gehouden "Men schrijft ons ... "en een reeks "Geschre· 
discussie en de genomen besluiten. ven portretten" van hen of haar, die, in Eerste 

Toen volgden de. verkiezingsweken met al de en Tweede Kamer, in verband met de uitbrei
onontbeerlijke berichten en aankondigingen, de ding van de ledentallen dier Kamers, onze 
pagina's, gewijd aan onze grote verkiezings· fracties zullen komen versterken. 
prijsvraag, e.d. De rubriek: "Men schrijft ons ... " zal in 

Dit alles· bepaalde, enigszins over de hoof- het algemeen in de plaats komen van de "inge· 
den van de redactie heen, min of meer automa~ zonden stukken". Deze ontboezemingen van 
tisch een belangrijk deel van de inhoud van· ons (Zie vervolg pag. 2. onderaan) 
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Vrij~id en democratie op Malta (IV en slot) 

Zetfouten in de pers worden beschouwd als 
,,belediging van de regering, respectievelijk 

van de premier" 
En~eland. ml evenwel op Malta geen dictator • 

UI zakformaat tolereren 
· Er wor.den op Malta nog meer vrijheden bedreigd ~a.n alleen die va.n de r.k. kerk. 
Indien. u In het voorjaar al leiB over de Integratie-kwestie hebt gelezen, da.n is• heit 
W'IIBI'IIdlijldijk dit: dM; Engeland van te voren bad gestipuleerd alleen tot integratie -
flll rep-ntatle'f _; Oftlr te e-n, Indien •n ruime meerderheid zich daarvoor uitsprak. 

van de pers moeten berechten, maar 
het hele parlement. 

Met ·de Labourmeerderheid zou elke 
drukfout en elke onvolledigheid dUS 
voortaan uit<iraai.en ··op gevangenisstraf 
voor reP9rter, hoofdn!dacteur en direc
teur van de krant. 

Bij de v~n 1), ..oor het 40 leden tellende parlement heeft de regering vast
gesteld, dat de kieslijstea lllf&betisch moesten worden opgesteld: voor de Labour
~ngers, die allemaal kunnen lezen, was dat geen bezwaar; voor de andere par
qe.. met een groot pe~ta.ge onoatwikkelden is het een heel grote handicap een 
wriBJg ~d partijlid • rJjstaanvoerder te krijgen. 

t>e situatie is de laatste maanden 
. reeds dusdanig geweest, dat The Times 
' of Malta een team van zes reporters en 

vier juristen voortdurend aan het wei'k 
heeft om vergissingen en onvolledig
heden te trachten te voorkomen. Wat 
dit wetsontwerp in feite betekent is na
tuurlijk het muilbanden van de pers en 
beslist géén democratie. • 

. Deze ~a.ng TIL1l zaken, plus een grootgeltrek aan politieke belangstemng verklaart 
die Labottt--derlleld van 4 -zetels in het parlement van 40 leden. 
1) met evenredige verteg~woordiging zonder stemplicht. 

De algemene ontwikkeling op Kalta 
is nu nog verre van bevredigend te 
noemen, al zal dit een generatie va-der 
natuurlijk veel beter zijn. 

Het overgrote deel van de . platte
landsbevolking en het overgrote deel 
wan de vrouwen begrijpt nauwelijks, 
kan JUWwelijks tiegrijpen, waar het om 
gaat, is . moeilijk in beweging en· naar 
een stembus te krijgen. 

· Verhoudingsgewijs beschikt vanzelf
sprekend de politiek bewuste Labour 
Party over een· zeer hoog percentage 
geïnteresseerde en actieve kiezers. De 
aanwijzing van de kerk: ,.blijf thuis en 
stem niet" was voor ere grote onont
wikkelde kiezersmassa veel gemakke
)ijftr · op te volgen dllll wèl te gaan 
~ 

Met deze manoeuvre is inderdaad be
reikt dat, hoewel een meerderheid van 
bet aantal uitgebrachte stemmen voor 
de · integratie was, het aantal uitge-
1îtacbte stemmen aanzienlijk lager lag 
dan bij een normale stemming in een 
dlidnocratiech ontwikkeld land bet ge
val zou zijn geweest, Het is dus zeker 
niet liOilder reden, dat Engeland unelt 
deze stembus-uitspraak als definitieve 
richtlijn te aanvaarden; 

,_epre5entatie en geld! 

De grote . oppositiepartij, de Nationa
liStische Partij onder leiding van dr. 
Borg Olivier wenst alleen representatie 
in Westminster èn het geld van Enge
land. De derde partij, hiervan enige 
jaren geleden afgescheiden ónder lei
ding van The Hono1,1rable Mabel Strick
Iand, dochter van Malta's grootste gou-
1"erneur, The ProgresSi.ve Constttutional 
Party( die het dichtst staat bij de libe
:a;aie gedachte) is voor respresentatie, 
mèt een vaste Hoge Commissaris in 
Londen ter behartiging van alle Mal
ter.er · belangen en het geld liefst van 
Australië, omdat Australië het grootste 
aantal Maltezer emigranten opneemt, 
respectievelijk van de Commonwealth 

· gezamenlijk. 

Haar standpunt, dat Malta belangrijk 
J8 'V"'Or het hele Gemenebest en niet 
alleeD voor Engeland, doet veel rede
lijker aan, &Is men eenma.a.l de nood
zaak van Malta, het "staats-zorgen
kind" aanvaardt. 

Er is echte!' nog meer: eind mei ia 

• in het Malte:{:er parlement de felle 
strijd begonnen om "The Privileges 
Bill". Waar dit wetsuntwerp op neer 
komt its, dat de regering eist, dat de 
pers - in feite ,de en1ge grote krant, 
The Times of Malta, de krant van Mias 
Strickland, van de oppositie - alles 

. wat de regering en de vertegenwoordi-
gers van de regeringspartij, dus van de 
Labour Party, in het parlement zeggen, 
Volledig en zonder fouten W\!ergeeft. 

Dat geen enkele krant, ook niet de 
grootste, een. woordelijk verslag van de 
parlementszittingen geeft of kan geven 
mag niet hinderen. Zetfmlten worden 
-·en zijn reeds - beschouwd als "be
lediging van de regering, respectieve
lijk van de premier". 

Niet èeD commissie uit het parlement 
IIOU ?O}g1ens dit weblontwerp "\Tergrij- · 
pen" i.z. misre~tatie van. ~. zij4e 

Niet-democratische oplossing 
van de woningnood 

Ook niet democratisch is de oplossing 
die de heer Mïntoff heeft gevonden voor 
de woningnood, die, V&Jlzel:fsprekend, 
heel groot is. Particulieren moeten mid
denstandswoningen pouwen, de regering 
bouwt arbeiderswoningen, inderdaad, 
mooie, ruime flats met drie of vier 
slaapkamers, en lage huren. 

Deze flats worden nu bewoond door 
drie of vier gezinnen - elk met veel 
kinderen - die dan dus heel goedkoop 
wonen, per gezin in één kamer, hetgeen 
men daar gewend is. 

Van de particuliere. woningbouw komt 
niet8 terecht om de .eenvoudip J,"ec1eJ:I. 
dat de regl!ring heeft vastgesteld, dat 

DEZE BURGER 
is op. dit ogenblik'- maandagmorgen I olctober if.l de vroege vroegte -
völ van die andere Burger, doch bij kan deze volheid des gemoeds niet 
uitstorten over het pril papier. Dat zittum in het ellendig lot van de 
stutjesman van een weekblad, dcit pas aan het einde van de week bij zijn 
abozmé's op tafel ligt. Van heden, maandagmorgen tot dan, vrijdagavond 
kan er immers zo véél gebeuren. En 't is deze burger ó6k, die professioneel 
de wanhoop nabij is, omdat bij elke week weet in jouril"älistieèe doodsangst 
verkeert, dat het stukje dat hij schrijven gaat, vermorzeld zal worden door 
de actualiteit. 

Want wat heb ik en wat hebt gij er nu aan, of ik over de kansen van 
uw en mijn goede Korthals ga schrijven als, bij het verschijnen VOJl dit blad, 
reeds is uitgemaakt of die kansen verkeken of verwerkelijkt zijn? 

Als-ie bet wordt (zo overpeins ik deze maandagmorgen) dan zou ik, mèt 
dit stukje, een tuiltje_ witte en blauwe herfst·astertjes op zijn ministeriële 
schrijftcilel willen zetten. Als-ie het niet wordt, dan is zo'n attent-bedoeld 
bloemetje helemaal misplaatst, ofschoon de doctorandus overigens a 1 tijd 
een bloemetje op tafel verdient, of dat nu in Den Haag of in Voorschoten i.s. 

Neen, ik begin er niet aan. Niet, op maandagmorgen gaan zitten prelu
deren op een melodie die dinsdagmorgen in volle volheid. majestueus kan 
klinken over dit lage land en die, als dit weekblad in uw bus valt, reeds 
verklonken kan zijn als stok-oud nieuws. · 

Neen, daarom schrijf ik ditmaal niet over de kabinetsformatie want het 
Jeindelee kan elk ogenblik geboren worden en wie houdt er dan rekening 
met de stukjesschrijver, die oOk zo graag actueel wil zijn? 

Laat ik, in elk geval. toch maar een bloemetje bestellen. Als gelukwen~. 
Wordt-je het, dan is het een gelukwens waard.· 
Wordt-ie bet niet, dan is het - met even een mooie gedachtenlcronkel

• ook een gelukwens waard. 
Een bloemetje is zowiezo a I tij d aardig, meent 

DEZE BURGER. 

huren niet meer mogen mogen bedra.
. gen dan. 3%% van de ,._..,koatêo. tJero.. 

wijl de rentevoet door deze1fde re,:ering 
ie vutgesteld op 4% %. 

Waar komt de labour

meerderheid vattdaan7 

Waar komt nu in feite 41ie'~
meerderheid Vandaan? Die meerderheid 
is voor een deel de natuurlijke reactie, 
die men in elk veel te lang feodaal· ge
regeel'd "achtergebleven gebied" in deBe 
tijden aantreft. Die Labourmeerderheid 
heeft voor Malta heilzaam gewerkt vóór 
dat Mintoff premier was en zou verdel" 
ook stellig heilzaam werken indien· dea 
premier niet de hier geachetate di~ 
toriale neigingen bezat. Communist? 
Fascist? Waarschijnlijk geen van bei
den, alleen een dictator, een man die 
het om de ma.cht te doen ia . 

Zoals overal kan men veel stemmen 
vangen met schone beloften. De inte
gratie-beloften jegens de a.t'beideiW 
spreken niet over een geleidelijke aan
passingsmetbode van minstens tien 
jaar, maar van "direct". De integratie
beloften aan de arbeiders vertellen, dat 
integratie betekent: lonen die subiet 
van zes tot negen pond per week zullen 
stijgen, plus, even subiet, Invoering .... 
het hele Engelse sociale "_..,rgmg. 
8)'Steem. . 

1ilDgeJ8e JJepliedeD JleiiiNa . wij . 'ftJI'Zeloo 

kerd, dat noch het een, BOCh 1let ander 
in de verste verte de bedoeling is ~ 
Engeland. 

In de eerste plaats niet, omdat de. 
naar verhouding, lagoè lonen op Malta 
- voor Malta reeds zó hoog, dat , • 
landarbeiders naar ValleUa trekken, zo. 
dat ákkers ~aarloosd blijven liggua, 
- de enige reden zijn voor de .grote ont.
mkkeling en bloei van .de marine
scheepswerven. Bij hogere lonen !JIN. 
Engeland dH werk in Engelond Iatat 
uitvoeren, hetgeen tot g"J"Ote inkrim~ 
van personeel op Malta liiOU lelden. 

In de tweede plaats W\!nst EngeJaDd 
natuurlijk geen verhoging VUl ten min
sbe 50 % van de lage levensstandaard op 
Malta - dat zou de ve-blij:fsboelagen valt 
het enorm grote lJUli"inepenone in ~ 
lijike mate verhogen. 

Mintof w~ dit natuUTlijk heel goed, 
maar met dèze welvaartsprookjes heeft 
hij heel wat stemmen gekregen en aal 
er ~lopig nQg wel meer krijgen. Op 
een van mijn wagen, waarom men :AG · 
reeds niet meer bonen plantte, kreeg ik 
steeds ten antwoord: "Trees eatch .. 
votes!" 

Op het ogenblik heeft Engeland 2ija 
handen veel te vol met Egypte, Cyprus 
en de rest van het Midden-Ootrten. Het 
zal echter, evenmin als in Guyana, eeta 
dict&tor in zakformaat tolel'Well en ae
ker niet op een tielangrijke marine-DMÏIJ 
als llalta. 

Het gaat er alleen om of men in Loa.. 
den snel genoeg in de gaten krijgt met 
welke vaart Dom Mintoff de macht 
naar zich toetrekt, of men er tijdig kaa 
ingrijpen, of dat het eerst tot ernstiger 
maatregelen moet komen. 

ELKA SCHRIJVER. 

(Vervolg van pag. 1) 

onze lezers en lezeressen zullen we zeker niet 
tegengaan. In tegendeel! We zien daarin een 
teken van hun belangstelling en we zijn de 
laatste maanden . niet karig ge \WeSt met het 
afstaan daarvoor van onze - altijd te gerin~ 
- nJ.imte. 

hetzelfde onderwerp reeds aan ons toèzonden. 
Zo ·ontstaan herhalingen, die noch te~nover 
de lezers noch in verband met de beperkte 
ruimte verantwoord zijn. 

Anderzijds · gebeurt het geregeld, dat men 
ons opmerkingen of mededelingen zendt, die de 
schrijvers niet voor publikatie in deze vorm 
hebben bedoeld, maar waaruit in een :rUbriek 
als thans in ons voornemen ligt, toch zonder 
bezwaar een enkele gedachte kan wordeB ge-

Aan de kern van wat onze briefschrijvers 
inzenden zo goed mogelijk recht doeDde, menen 
we aldus, waar. nodig met ons commentaar, 
een leesbaarder en pleizieriger geheel aan onze 
lezers te kunnen bieden. 

••• 
f11och voldeed dit o.i. niet volkomen, omdat 
.1. de inzenders nu eenmaal niet weten, 

wat anderen tegelük of vrijwel tegelijk over Jicht. . ..._"'\ 

Met laatstgenoemde rubriek zijD we in dit 
nummer reeds gestart. 

Zo mogeli;jk de volgende of anden1 de daarop 
volgende week, hopen we het eerste der ,.ge
schreven portretten" te publiceren. 
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* CUM WEEK tot WEEK- * 
Tarievenpolitiek van de 
overheid in het geding · (I) 

•Het Vrije Volk" leverde dezer dagen com-
mentaar op enkele opmerkingen, die mi

aister Vaa de Kicft in de Miljoenennota heeft ge
..Ut over de tarieven van. overheidsbedrijven. die 
volgens ûjn oordeel veelal te laag zijn. 

Minister Van de Kieft schreef ia de Miljoenen
Rota o.m. het navolgende: 

,.Aan die overheidsbedrijven waarvan de diensten 
ia beginsel niet voor subsidiëring in aanmerking 
behOren te komen, mag de eis worden gesteld, dat 
!ie· werkelijke kosten, zowel wat « gdmlikte "'' 
beid. grondstoffen als kapitaal betreft. wotdea ge
dekt. Dit betekent onder meer, dat overheidsbedrij
ftft pas rendabel kunnen worden genoemd, indien 
lie inYeSteringen een rendement opleveren, dat on
peer gelijk is aan dat van de investeringen in de 
·particuliere sector". 

De heer Van de Kieft wijst er~ verder op, dat 
wel O't"erheidsbedrijven niet aan de21e norm 1'01-
doen, dat het rendement vaak in het algemeen Zttr 

laag is en. dat er vaak zelfs verlies geleden wordt. 
Met "Het Vrije Volk" zijn wij het eens, dat het 

goed is, dat de minister deze zaken aldus gesteld 
heeft, zoals wij het eens zijn met het blad als het het 
navolgende opmerkt: 

"Het is vaak de weg van de minste (politieke) 
weerstand om. noodzakelijke tariefsverhogingen niet 
ia te voeren. Het resultaat is dan echter, dat óf 
de belastmgbctaler voor de verliezen moet opkomen~ 
óE de . ~psbedrijven een kommervol 
bestaan leiden. En als· men eenmaal aan het subsi
diëren is, kómt men er moeilijk weer af." Tot zover 
"Het Vrije Volk". 

Ook wij achten deze mie voikomen juist. Wij ge· 
lo't'm overigens, <lat men dit belangrijke vraagstuk 
niet ,.politiek" moet bezien en ook niet kan bezien. 

Hier gelden bedrijfs-economische normen, die men 
niet in de wind kan slaan zonder het betrokken 
6jferheidsbedrijf en de gehele gemeenschap. ill" een 
gevaarlijke en ongezonde positie te brengen. Maar 
er is meer! 

TarieVffl.poli.ûek van de 
overheid in het geding (ll) 

.,Het Vrije Volk" trekt tenslotte dit probleem 
• door een achterdeurtje toch in de politieke! 

sleer, dOOt" weer eens op laatdunkende wijze te spre
~en .over het particuliere bedrijfsleven. 

Het vervolgt zijn commentaar aldus: 
"Anderzijds vragen wij ons intussen wel- af, of de 

eis, dat de overheidsbedrijven ongevee~ hetzelfde 
rendement behoren op te leveren ·als particuliere 
bedrijven, niét te nr gaat. Deze bedrijven %ijn im
mers door de burgerij in het leven geroepen of over
genomen om de burgers zo goed .en zo regelmatig 
mogelijk van bepaalde goederen en diensten te voor
zien .en deze burgers onafhankelijk te maken van 
aaar maximale winst strevende particuliere onderne
mers." 

"Maar daaruit vloeit voort, dat die bedrijven in 
het algemeen voor hun diensten niet meer berekenen 
dan nOodzakelijk is om die voorzieningen op effi
ciënte en gezonde wijze te blijven verschaffen. In 
soaimige gevallen kunnen overheidsbedrijven dan 
zelfs corrigerend optreden op particuliere bedrijven, 
die re hoge prijzen rekenen." 

_Het gif zit hier werkelijk weer eens in de staart. 
De uitdrukking "naar maximale winst strevende. par
ticuliere ondernemers" b.v. is een . niet bepaald fai-r 
te noemen handigheidje, dat meer is gebaseerd óp 
een propagandistisch trucje, dan op e.en gezonde eco
nomische redenering. · 

Alsof die "maximale winst" niet gebonden %ou 
%ijn aan economische en fiscale wetten! 

Dat "in sommige gevallen overheidsbedrijven zelfs 
corrigerend kunnen optreden op particuliere be
drijven, die te hoge prijzen rekenen" is eveneens een 
bewering, die kennelijk voor de juichende publit:ke 
tribune is geschreven. . 

Immers, "Het Vrije Volk" is het eens met minister 
Van de Kieft, dat het rendement van de overheids
bedrijven in het algemeen zeer laag is en dat er 
nak %elfs verlies geleden wordt. Moeten die be~ 
drijv~n, die dus onder de prijs ·werken,· "corrigerend 

optreden ten aanzien van de particuliere onderne
mers"? 

Natuurlijk niet. Maar "Het Vrije Volk" .haspelt de 
gehele zaak door elkaar. Als men maar politieke pro
paganda kan bedrijven. Dat deie is gebaseerd op 
economische wartaal, komt er blijkbaar minder op 
aan. 

.. Het Vrije Volk" debiteert nog meer vaaghe-
den, die met een reële en eerlijke voorlich

ting weinig van doen hebben en kennelijk worden 
gelanceerd om toch vooral maar niet in te boeten 
aan ,~socialistische strijdvaardigheid". 
. Onder de kop "Namens 500.000" geeft 'het blád · 
commentaar op het oolangs ·te Rotterdam door het 
N.V.V. gebouden demonstratief congres. Het schrijft 
dan o.m. het navolgende: 

"Het buitengewone congres is vooral belangrijk 
door de tijd, waarin het is gehouden. Het is de tijd, 
waarin de krachten van de vooruitgang en van het 
behoud een harde strijd voeren." 

Zie, daar heeft men het weer: een inhoudloze 
YOhin, die niet zo maar klakkeloos is neergeschreven, 
maar, die· het alweer "doen moet" bij de lezers van 
het blad. Welke "vooruitgang" bedoelt "Het Vrije 
Volk"? En welk "behoud"? Het behoud van de 
democratie, het behoud van onze sociale wetten of 
het behoud van de klassestrijd soms? Het blad roept 
hier kunstmatige tegenstellingen op, die volkomen op 
niets berusten, in de wetenschap, dat vele lezers er 
per sé een tegenstelling, ook al is deze niet gemoti
veerd, uit zullen halen. 

Maar dit was blijkbaar nog niet genoeg. Het blad 
vervolgt zijn commentaar aldus: 

.,Die strijd is onder meer de oorzaak van de 
lange duur der kabinetsformatie, Het is ook de tijd. 
waarin liberalen. al of niet in confessioneel gewaad, 
gevaarlijke experimenten met de loonpolitiek on
dernemen". 

Ziezo, ook dat weten we weer. Natuurlijk is de 
lange duur van de kabinetscris!s de schuld van 
iedereen, behalve dan .van de socialisten en waarom 
ZOU' men. in bet bijzonder de liberalen ook niet eens 
een veeg uit de pan geven. 

Maar waartoe en waarom? Welke liberalen be
doelt "Het Vrije Volk". Welk "confessioneel ge~ 
waad" en welke ;,gevaarlijke elementen in de loon
Ow.J:..· Jt";l ...,...ae • 

"NamenJ 500.000'' (ll) 

A l dit niet nader gemotiveerde fraais wordt dan 
aangekondigd te zijn neergeschreven "na

mens 500.000". Wij betwijfelen stede of dit waar is. 
Het is alweer een log propagandistische bewering, 
die de socialistische aanhang moet doen juichen. 
Maar reëel is dergelijk geschrijf, vol van verdacht
makingen, allerminst. 

Wij vrezen het socialistische standpunt niet. Wij 
hebben respect voor de eerlijke overtuiging van an
dersdenkenden. Wij zijn ook bereid met andersden
kenden in alle redelijkheid te debatteren, maar dan 
op een bepaald niveau. 'l'egen de manier, waarop 
"Het Vrije Volk" dit thans weer doet tekenen wij 
een fel protest aàn, omdat deze wijze van doen in 
strijd is met elk journalistiek fatsoen en met een 
juiste .. interpretatie van het begrip demQaatie. 

Als zij daar zin en lust in. hebben kanaen de 
heren Voskuil en Scheps met deze "voorlichting" 
onvermoeid via de radio verder. gaan. 

Als de socialister. ware democraten waren en ware 
voorstanders val\ het Trije woord dan %Ouden zij er
toe medewerken, dat %ij, die aan hun vaak onge
motiveerde aanvallen bloot staan, ook voor de radio 
gelegenheid krijgen daarop te reageren. 

Maar ·nee, dit voorrecht blijf beperkt tot de heren 
Voskuil en Scheps. Over democratie gesproken! 

Politiek .als huisbaas 
· De gemeente Zutfen heeft voor een eigenaardi-

ge sensatie gezorgd. Aldaar bepaalt de uit
slag van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezin
gen welke woningbouwver~niging de meeste huizen 
mag bouwen. 

Als gevolg hiervan komen slechts bij de verdeling 
van het bouwvolume een socialistische en een protes
tants-christelijke woningbouwvereniging in aanmer-

kifl8. 1)e r.k. ~IIWvereaigiag wlt er geh~ buiten. 
De V.V.D., d1e ~en bouwvereniging heeft woedt 
, .. o~edeeld" en '\ftl op gron.d van de Tolgeode rede
nermg: 

Bij de uitslag van de laatstgehouden gemeente
raadsverkiezingen kregen de P.v.d.A. en de C.P.N. 
tezamen 54 % van de stemmen, de protestants-cbris
telijken 20 % en de K.V.P. 12 %-

Aangezien ·nu de aanhangers van de V.V.O. vol
gens de motiveringen ·van B .. en W. in het alge
~een ge~pr~ken voor woningen van bouwvereni
gmgen met 10 aanmerking komen, worden de 12 % 
V.V.D.-stemmen over de andere groeperingen o~ 
geslagen. 

Een wel heel merkwaardige beslissing, genomea 
doot een college van B. en W. bestaande uit eea 
socialistische burgemeester en twee socialistische wet
houder_s, _waarvan er ~é~ ?ota bene ook nog be
st_uursh~ 1s van de soaallSttsche woningbouwvereni
gmg. d1e op deze manier een toewijzing kr~g. 

Het andere lid vaa het cOÛege van. B. eo W . ..,. 
p~est~ts-christelijke huize. belast met de afdelin,s 
Hu1svesjmg, nam geen nadrukkelijk standpunt in. 

Wij vragen ons af, .is dit nu "De weg naar de -.rij.. 
heid", waarmede de socialisten destijds voor de Yer• 

kiezingen zoveel tam tam hebben gemaakt? 
Of is het zo, dat men in Zotfen eerst moet door

breken" om voor een woning in aanmerking 'te ko-_ 
men. 

_Hie~ spreekt toch wel een merkwaardige mentali
teit, d1e dermate verpolitiekt is, dat de vrijheid zon
der meer om hals wordt gebracht. Dit is een ernstig 
gevaar, waartegen niet genoeg kan worden gewaar
schuwd en waartegen afdoende maatregelen dienen 
te worden genomen. 

Het muisje zal nog wel een flinke staart hebbeo 
en wij zijn dan ook uitermate benieuwd hoe de:&e 
bijna ongelooflijk klinkende zaak verder zal worden 
afgewikkeld. 

Nederland! rnncurrentie
positie ~n gevaar 

. ; 

I n de memorie van toelichting op de begrotin~ 
van economische zaken, heeft minister Zijlstra. 

vele behartigenswaardige dingen gezegd. 
Zo heeft hij o.m. verklaard, dat het 'stellig aiet 

Terantwoord is voor het gehele jaar 1956 nog te 
rekenen op een overschot van enige betekenis op 
onze betalingsbalans. . , 

Een tweede gevaar, dat in de huidige situatie be~ 
sloten ligt, is dat van overspanning, waardoor de 
economische ontwikkeling op langere termijn gezien 
nadelig kan worden beïnvloed. 

/ De reeds grote spanningen op de arbeidsmarkt 
hebben nog steeds de tendens toe te nemen. De daar
mede samenhangende voortdurende opwaartse druk 
op het loon- en prijsniveau blijft een onverminderd 
potentieel gevaar voor het ontstaan van niet ver
antwoorde kosten- en prijsstijgingen. 

Deze kunnen, indien zij zich voordoen, on2:e con
currentiepositie op de buitenlandse markten onder
mijnen, hetgeen de, met het oog op de snel groeien
de bevolking, noodzakelijk expansie van onze eco
nomie in de toekomst %ou belemmeren en een struc
turele werkloosheid in het leven zou roepen. 

Het kan van belang zijn, deze waarschuwende 
woorden niet mis te ~ en zich n.iet over ~ 
geven aan een niet verantwoord-gevoel van optimiS~o 
me. dat·~ hoogconjunctuur voor ons land nos wel 
tal voo-:tducco. · 

Et àijn politici, die deZe zaken, helaas anders zien. 
Het socialistische Kamerlid, de heer Roemers, heeft 
zich op het onlangs gehouden demonstratief congres 
van het N.V.V. in veel optimistischer zin uitgelaten, 
hetgeen wij buitengewoon gevaarlijk achten. 

Zeker, wij hopen, dat de heer Roemers gelijk 
krijgt, maar als men de belangrijke taak heeft een 
vakorganisatie, die 500.000 leden telt voor te lichten, 
dan zou het verstandiger zijn zich wat voorzichtiger 
uit te laten, opdat geen diepe teleurstelling wordt 
gewekt, indien de conjunctuur onverhoopt mocht 
omslaan. 

Immers, dan zal ook de heer Roemers tegenover 
de leden van het N.V.V. de weg terug moeten aan •. 
vaarden, hetgeen, vooral in psychologisch opzicht 
niet gemakkelijk is. 

Wij willen zeker niet gerangschikt worden tot de 
zwartkijkers. Doch laat men ter dege oppassen, ver
wachtingen te wekken, die later niet nagekomen kun
nen worden. Daarmede zijn noch werknemers, noch 
werkgevers gediend. 
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POLITIEK EN BEGINSELEN 
Ter afronding onzer drie voorgaande artikelen 

thans nog enkele beschouwingen over de psyche van 
de hedendaagse mens als factor waarmede ook ck 
hedendaagse politicus rekening heeft te houden. 

Wij brachten onze lèzers in - al te vluchtige! -
aanraking met vier. auteurs, die in dit opzicht op
merkenswaardige dingen hebben gezegd. 

Twee 'hunner zien als voornaamste trek in de 
moderne geestesgesteldheid de principiële afwijzing 
van alle conformisme. Onze le:zers hebben begrepen, 
dat wij de juistheid dezer zienswijze tot op zekere 
hoogte erkennen, ook al zijn er o.i. tendenties die 
op het tegendeel wijzen, tot uiting komende in het 
collectivisme en de massaficatie, die toch óók ken
merkënd voor onze ·hedendaagse samenleving zijn. 

·Tussen de beide hier bedoelde auteurs dienen wij 
echter nog wel te onderscheiden, ook waar zij ge
lijkelijk nadruk leggen op het non-conformisme. Wij 
hopen Heila S. Haasse geen onrecht aan te doen, 
wanneeJ: wij het zó stellen: Walter Niggs non-con
formisme is van meer positieve strekking dan het 
hare. Immers wanneer Nigg spreekt van "Ketters", 
dap. heeft hij het wel over mensen in wier gedachte
leven .. de_ autonomie de plaats van de autoriteit in· 
genomen heeft, maar die daarmede geen afstand 
doen van een wereld- en levensbeschouwing. Inte
gendeel: zij hebben zich een eigen wereld- en le
vensbeschouwing verworven, welke juist omdat zij 
niet op: uitwendige autoriteit berust, voor hen te 
waardevoller is. Het'is een wereld- en levensbeschou
wing, welke aan hun leven inhoud en richting geeft. 
V ooizover zij bijv. met het christelijk geloof samen
hangt, zegt Nigg nadrukkelijk, dat de daaruit voort
vloeiende ketterij niets heeft uit te staan met vijan
dige bestrij ding van het christelijk geloof. Ketterij 
- aldus Nigg in dit verband - is veeleer een chris
tendom zo krachtig als men zich dat maar kan voor
stellen. De ketter wil immers niet anders dan "de 
an~ere kant van het christendom te doen uitkomen". 

\Vat Nigg hier van de ketterij in de sfeer van het 
christendom zegt, geldt van àlle ketterij. En daarom 
noemen wij deze positief geladen en positief ge
richt. 

* * * 

Ditzelfde nu zouden wij niet durven zeggen 
van mevrouw Haasse's non-conformisme. 

Daarin toch is voor een wereld- en levensbeschou
wihg generlei plaats meer. Zij immers ziet het juist 
als~ 's mensen tragiek, dat hij zowel vastzit aan een 
scHijn-werkelijkheid, die op de keper beschouwd, 
evenals al het andere van ons "oeroud erfgoed" valt 
onder de categorie van "the stuff that dreams are 
made of " als onophoudelijk bewust en onbewust 
verlangt naar een àndere, in, achter of boven die 
schijn-werkelijkheid verborgen waarheid. Zij spreekt 
dan - naar onze lezers zich herinneren zullen - van 
een "toren van Babel", waarmede de moderne, zelf
bewuste mens behoort af te rekenen. Zij spreekt van 
~en boven alles tragische vrijwillige knechtschap in 
tlienst van heel het huiveringwekkend reëel schijnen-
de complex van stelsels, ...... conventies en religies, 
dat de menselijke geest zichzelf heeft opgetrokken 
uit het niets. Zij spreekt van de moed ~n de eerlijk
heid om zonder die schijn-werkelijkheid te kunnen 
leven, in het volle besef van eigen onvermogen om 

Adenauer incon$equent 
"De Europese nood is ~oog gestegen, zonder 

dat de Europeanen ztch tot veel meet heb
ben ingespannen dan tot· conferenties," zo riep dr. 
Konrad · Adenauer dezer dagen uit op de Grande 
Conférence Catolique in het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel. 
, Verder wees de Duitse bondskanselier in een 
vlammende rede op de noodzakelijkheid der Euro
pese integratie, "omdat dit continent anders van het 
toneel van het wereldgebeuren zal verdwijnen". 
, Europa, aldus Adenauer, mag zijn veiligheid niet 

·enkel en alleen bij Amerika zoeken. Dit zou tot ver
slapping leiden en bovendien mag men niet van 
Amerika verwachten, dat het op de lange duur de 
zorg voor Europa_ op zich zal nemen. 

Tenslotte is er de verschijning op het politieke 
wereldtoneel; aldus vervolgde Adertauer, van de niet 
blanke volken. Hun betekenis treedt ·duidelijk aan 
het licht in de Suezkwestie, waaruit zich een voor 
Europe uiterst pijnlijke toestand heeft óntwikkeld. 

Wij zulten menige nationale traditie onverbidde
lijk overboord moeten gooien en moeten handelen. 
Anders gaat een ontwikkeling, die we niet kunnen 
beïnvloeden, eenvoudig over ons heen. Wij voelen 
ons thans veel te veilig. 

van wat is ooit meer te kunnen waarnemen dan be
paald wordt door het feit van ons mens-zijn. Con-· 
dusie: de mens rest niets dan te zoeken naar een 
menswaardig klimaat om in te bestaan, naar de "op-· 
recht" -heid, die, letterlijk en figuurlijk, de mens be
paalt •. 

Dit alles is van een eerlijkheid en een openhartig
heid, waarvoor wij slechts eerbied kunnen koesteren. 
Maar het is tegelijk een getuigenis van een skepsis, 
die wij slechts kunnen ·betreuren, vooral waar wij 
moeten aannemen, dat Heila S. Haasse hier in klare 
woorden uitdrukt wat honderdduizenden onzer tijd
genoten zeker niet in zo verheven woorden kunnen 
formuleren, . maar toch wer zo of ongeveer zo "ge
voelen". 

* * * 

W ij doen, naar het ons voorkomt, dan ook 
beter hier enkel maar te spreken van een 

"levensgevoel" en niet van een wereld- of levens
beschouwing. En dat is dan het levensgevoel, onge
twijfeld, van tallozen, die in feite het zoeken naar 
een eigenlijke levensbeschouwing als zinloos ver
werpen. 

Met deze tallozen nu krijgt ook de hedendaagse 
politicus te maken. Wat heeft hij van hen te ver
wachten? 

Volgens Heila S. Haasse - waarlijk niet de eerste 
de beste onder hen! - dit: zij zullen in deze tijd 
bewust ,kiezen vóór de mens, vóór werk, voedsel, 
veiligheid en ·geestelijke vrijheid voor iedereen. En 
zij zullen dat doen.zonder zich over te leveren aan de 
beperkingen en eenzijdigheid van een politieke 
partij. 

Over dit laatste zouden wij gaarne eens met me. 
vrouw Haasse praten. Want wij lopen zo ongeveer 
een halve eeuw voor ons bescheiden deel mee in 
'n politieke partij en menen eerlijk ons daarbij steeds_ 
vrij gehouden te hebben van de beperkingen en een
zijdigheden, die Zij blijkbaar aan een politieke partij 
inhaerent acht. Maar onze partij was dan ook steeds 
een liberale, waarin het de mens geoorloofd is zich
zelf te blijven. 

Het eerste is echter belangrijker: bewust kiezea 
vóór de mens, vóór werk, voedsel, veiligheid en 
geestelijke vrijheid voor ieder. 

Meent mevrouw Haasse - en menen de talloze 
skeptici in onze tijd, dat dit - of ook maar iets 
daarvan - mogelijk is ·zonder wat zij principieel 
ve_rwerpt: een stelsel, bepaalde conventies, misschien 
ook een religie? 

Kiezen vóór de mens, prachtig, maar dat voor
onderstelt een bepaalde mensbeschouwing. 

Kiezen vóór werk, voedsel, veiligheid, prachtig, 
maar wil men hier niet in een hopeloos opportunis
me vervallen, dan zal men toch moeten handelen 
naar een 'bepaald "stelsel". 

Kiezen vóór geestelijke vrijheid, prachtig, maar 
dat zal toch alleen mogelijk zijn als men het recht 
op geestelijke vrijheid principieel erkent en gefun
deerd weet. 

Met andere woorden: zelfs ten aanzien van deze 
door de geachte schrijfster blijkbaar heel eenvoudig 
geachte "concrete'' punten, waarmede de politiek 
zich heeft bezig te houden, komt men niet uit zon. 
der een wereld- en levensbeschouwing en zonder 

De Europese beschaving kan gevaar lopen, als we 
haar niet verdedigen." 

Het zijn koene en flinke woorden, die Adenauer in 
Brussel bezigde. Maar hier geldt helaas, dat zijn 
woorden niet door daden worden gedekt, gezien zijn 
opzienbar.end. besluit om de dienstplicht in West
Duitsland tot één jaar te beperken. 

De Haag heeft in deze gelukkig prompt gerea
geerd en verklaard, dat een beslissing in deze geest 
voor de gehele N.A.T.O.-gemeenschap bijzonder 
ernstig zou zijn en· dat de ministerraad van de 
N.A.T.O. zich dan ook over deze kwestie zal dienen 
uit te spreken. . 

, Wat hebben wij aan flinke woorden, als zij in de 
praktijk niet nagekomen worden? 

Treurig, maar waar 

Door een commissie van de Amerikaanse Senaat 
is berekend, dat de landen, die herbewape

nen, hieraan gezam,enlijk een bedrag van bijna 358 
miljard gulden per jaar besteden. 

In een rapport heeft de commissie nigegaan of 
plotselinge ontwapening zou kunnen geschieden 
zonder dat dit van invloed is op de volkshuishouding 
van deze landen. 

partijen, die van bepaalde beginselen uitgaan, d.w.z. 
dus van partijen, die hun inzichten aangaande oe 
mens en zijn rechten, en aangaande de semenleving 
en haar problemen "ergens"- wijsgerig gefundeerd 
weten. Gaat bijv. zelfs niet een omsch~:ijving als door 
de Verenigde Naties gegeven over de rechten van 
de mens van een bepaalde mensbeschouwing uit en 
is bijv. het recht op geestelijke vrijheid, zelfs in onze 
Westerse beschaving, reeds een door allen gelijkelijk 
aanvaard recht? 

* * * 

W ij zijn in deze maanden getuigen van poli
tieke machinaties over een kabinetsformatie, 

die . het aan~ien der politiek zeker· niet verhogen. · 
Voor die rnaebanaties kan men allerlei verklaringen . • 
en excuses aanvoeren, en wie de verschillende partij
organen leest, weet dat deze kunst naarstiglijk be
oefend wordt. Wie dieper ziet, weet dat ook hier de ·· 
geestelijke achtergronden - of het gemis daarvan 
- een belangrijke rol spelen. En juist hierover 
spreekt men liefst zo min mogelijk. Geen wonder, 
waar ons sinds de bevrijding werd aangeprezen par-
tijformatie op grondslag van een "praktisch" pro
gramma en niet van een beginselprogramma, terwijl 
de politieke praktijk toch telkens weer blijkt, niet 
buiten beginselen om gevoerd te kunnen worden. 

* * * 

I n onze voorgaapde artikelen noemden wij na 
Nigg en Heila S. Haasse nog twee andet:e. 

auteurs van naam: Huxley en Toynbee. Ook zij 
hebben hun kijk op de moderne men en de mo
derne wereld. De één ziet de ontstentenis van een 
door allen aanvaarde levensbeschouwing als het 
grote fatum onzer huidige samenleving, de andere 
is dit met hem eens, maar wijst daarenboven één be
paalde levensbeschouwing aan als grondslag waarop 
onze samenleving opnieuw gevestigd moet worden, 
wil zij waarlijk bestand en waarde krijgen. 

Deze door Toynbee aanbevolen levensbeschouwing 
doet zich in onze tijd empirisch, niet als een onge-· 
brokene aan ons voor. Het christendom n.l. is in 
een veelheid van "stelsels" uiteengevallen. 

De liberaal heeft hierop zijh eigen kijk. Hij weet, 
met Thorbecke, van een christendom boven geloofs
verdeeldheid. En hij speurt in onze tijd een veelheid 
van verschijnselen, elk op hun beurt en op hun wijze 
getuigen van een in steeds breder .kringen doorbre
kend besef - ook daar waar men Thorbeeke's foro
. roulering smalend verwe'rpt .- dat er toch zoiets als 
. een christendom boven geloofsverdeeldheid bestaat. 
Een in .steeds breder kringen doorbrekend besef, dat. 
alleen een op christelijke grondslagen rustende sa- j 

inenleving een "samenleving." waarborgt. De V.V.D. 
gaat van deze Thorbeckiaanse gedachte uit. Zij staat 
in het heden voor de moeilijke, doch schone taak, ons 
volk duidelijk te maken wat Thorbeeke's formule 
voor heden en toekomst inhoudt en door haar be
leid telkens opnieuw aaJl te tonen wat er met de 
doordringen Of met de terugdringing dezer gedachte 
voor de toekomst van ons volk op het spel staat. 

DeR. 

Men komt daarbij tot de conclusie, dat vooraf het 
economische leven in de Verenigde Staten en Rus- , 
land door een dergelijke snelle ontwapening zou ,, 
worden aangetast. 

Dit is overigens geen nieuws en het ligt voor de 
hand. Niettemin, als men van deze cijfers kennis
neemt, komt men tot de angstige gevolgtrekking, 
dat de wereldeconomie met zijn thans heersendè 
hoogconjunctuur, toch maar een droevig en gevaar· 
lijk aspect vertoont. 

Een Mieke Boumanstraat? 

I n zijn rubriek "Journaal" doet de schrijver ervan 
;,En Passant" genaámd in het dagblad "De Te

legraaf" de suggestie aan de hand om in Amsterdam 
een straat te doen noemen naar mevrouw Mieke 
Bouman. 

Als de heer d' Ailly dit als één van zijn laatste 
daden als burgemeester zou bewerkstelligen, aldus de 
schrijver, zou men hem daarvoor erkentelijk moeten 
zijn. 

Wij kunnen met deze suggestie zeer. wel instetno' 
men en waarlijk _niet alleen voor de hoofdstad des 
lands! 

.. , 



u ... .. ~ 

Hulde aan 
mr. Wendelaar 

We kunnen deze nieuwe rubriek op heet 
plei~ierige wijze beginnen. 

Een oude , l)e:~ttende, l:>uiten de vader
lanqse grenzen, 11chreef ons een briefje, 
flat. getuigt .1\lal,l zijJJ. nQg -geerus~ns ver-
slapte m_edeleven met al hetgeen in Ne
tierland en in llet. ·bijzonder in het leven 
van onze partij, geschiedt. 

Het kwam van de heer F. I. H. Vos, de 
jongste zoon van, wijlen het vooroorlogse 
libeJ;ale Kamerlid, dr. I. H. J. Vos. 

De heer F. I. H. Vos woont sedert de 
oorlog in Engeland, maar is een trouw 
lezer van "De V~Amsterdammer", de 
Amsterdamse editie van "Vrijheid en ~e
mocratie", .waarill hij met instemming 
het waarderende artikel las, dat wij, op 
15 september j.l., aan mr. W. C. Wende
laar wijdden in verband met het feit, dat 
deze weldra, tot aller leedwezen, de Eer
ste Kamer gaat verlaten. 

Terecht herinnert de heer Vos e.raan, 
flat' met de heer Wendelaar een van de 
laatste der oude liberale strijders de poli
tieke arena verlaat, in dieR zin, dat deze 
de taatste der liberale Kamerleden is, die 
bij het Uitbreken.'vàn de oorlog nog met 
aijn ·vader in de Tweede Kamer zaten. 

De V.V.D., zo schrijft onze in Engeland 
vertoevende geestverwant, verliest in 
hem niet alleen een belangrijke en ge
ziene persoonlijkheid in het parlemen
taire milieu, maar ook de internationale 
Ubérale · bliweging· Zàl' ln hem èen ~ote 
voorman missen. 

Aan de voortreffelijke persoonlijke 
eigenschappen van de heer Wendelaar, 
die. we· in ons artikel naar voren brach
ten, voegt de heer Vos nog toe diens war
me menselijkheid, welke hij bij verschil
lende gele~nheden bij de heer Wende
l6ar heeft kunnen waarnemen. 

Mevrouw Bouman 
Evenals de meeste dagbladen, ontvin

gen ook wij van verschillende zijde sug
gesties . omtrent de wijze, waarop aan 
mevrouw Bouman, de dappere en intelli
·gente verdedigster van Jungschlaeger en 
Schmidt, de dank en de bewondering, die 
in ons allen voor haar leven, zou kunnen 
worden betuigd. 

Het Haagse liberale dagblad .,Het Va
derland" schreef naa.r aanleiding vaii 
dergelijke suggesties: "Wij waarderen de 
gevoelens van deze lezers en hun goede 
bedoelingen, doch menen voorrang te 
moeten geven ·aan de gevoelens en be
doelingen van haar, wie deze betuigingen 
gelden. EnigEr. malen heeft mr. Bouman 
ons persoonlijk verzeker-d, dat de grootste 
hulde ,die men mevrouw Bouman kan be
wijzen. is, haar van haar welverdiende 
rust te laten genieten. 

"Het is lang niet zeker, dat mevrouw 
Bouman een andere mening zal zijn toe
gèdaan, wanneer zij na 15 oktober in 
Nederland komt. Hieromtrent zal men 
dus eerst zekerheid moeten hebben. Wij 
geloven te handelen in de geest van me
vrouw Boum~tn, !loor de lezers te verzoe-

ken met haar wensen in dat ópzicht reke
ning te houden". 

Aldus de redactie van ,.Het Vader
land", met wier aantekening we ons vol
komen kunnen verenigen. 

De heer Oud spreke .. 
Naar de verwachting van onze zelfde 

briefschrijver zullen de aanstaande alge
mene beschouwingen van prof. Oud weer 
"van· groot staatsrechtelijk inzicht en op
merkelijke deskundigheid getuigen". Hij 
hoopt, dat daarin dan tevens iets gevon-

Eén suggestie zouden ook wij noch
tans willen doen. Zou het niet de schoon
ste en meest toepasselijke hulde zijn, 
wanneer onz.e ,Leidse Universiteit haar, 
dié. on<t~ .Mo~illjker omstándigheden dan 
waarin wellicht ooit een Nederlands ju
rist beschuldigqe landgenoten heeft ver
dedigd, het Recht heeft gediend, .een doc
toraat honoris causa in ·de rechten ver
leende? 

, .den wordt, dat de mogelijkhejd geeft,. de . 
blauwe lucht weer door de bomen· van 

"Het zou een waardige en passende hul
de zijn aan deze dappére strijdster voor 
het recht, maar het zou ook onze oudste 
universiteit zelf sieren, waar vijftien jaar 
gelden onze geestverwant prof. Cleverin
ga zijn moedige protest tegen Duitse wil
lekeur deed horen. 

Kabinetscrisis· en E.V. 
In het hoofdartikel in ons blad van 15 

september over· de Kabinetscrisis schre
ven wij o.a. over de verantwoordelijken 
voor het voortduren van deze crisis (hoe
wel hier eigenlijk ,van een normale for
matie na verkiezingen sprake is, mogen 
we thans zeker wel het woord "crisis" 
gebruiken). 

Mr. G. J. Ti m m e r m a n s, uit Sche
veningen, meent, dat zich langzamerhand 
een situatie heeft ontwikkeld, waarin, 
wanneer men van, verantwoordelijkheid 
wil spreken, deze wel in veel ruimere zin 
moet worden opgevat. Dan ligt zij bij 
het Nederlandse volk zelf, dat zich in de 
loop der jaren een systeem van regeren 
heeft geschapen, dat kennelijk een vrij 
sterke neiging tot consequenties, als we 
thans beleven, bezit. 

In de eerste plaats meent onze inzen
der, dat de volksvertegenwoordiger in 
Nederland te veel meeregeert. Niet het 
Parlement als zodanig. Daar liggen, al
thans formeel, de verantwoordelijkheden 
nog wel zuiver. Er zijn echter langzamer
hand in de praktijk zoveel vdwarsver
bindingen" tussen Regering, afzonderlij
ke ministers en volksvertegenwoordigers 
ontstaan, dat men zich kan afvragen, of 
materieel het Parlement nog wel vol
doende vrij staat. 

Maar nu ,.meeregeren" in het algemeen 
wordt gezien· als een niet onbegerens
waardig ~oed, is een volkomen natuurlijk 
gévolg daarvan, dat de moeilijkheden tot 
het vormen van een Regering onder de 
volksvertegenwoordig(:!rs geleidelijk toe
nemen - en blijkbaar in ons geval te 
zeer. 

Verder is, zo meent de geachte inze.n
der, in Nederland de band tussen. kiezer 
en gekozene (indien men dat zo kan zeg
gen) te "inhoudsloos" geworden. Dit ver
schijnsel, dat in belangrijke mate het ge-. 
-volg is van het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging 'zoals het in Neder
land is uitgewerkt, heeft,· te z'amen met 
de daar eveneens aan verbonden split
sing in vrij veel kleinere partijen, het ge~ 
noemde verschijnsel ondersteund, zo niet 
mede te voorschijn geroepen. 

Wanneer wij nu zover z.ouden komen, 
dat in verband met de ernstige sympto
men van· ,.objectieve onregeerbaarheid" 
van het Nederlandse volk wordt onder
zocht, wat er mankeert, dan zou er iets 
gewonnen kunnen worden. Het zou, zo 
voegt hij daar aan toe, dan ook mogelijk 
zijn, dat de gang van het Nederlandse 
volk naar de stembus niet meer zó vrij
wel vruchteloos wordt gezien als in de ' 
huidige situatie het geval is. 

I 

·het bos te zien. Daarvoor zou echter heel 
wat struikgewas opgeruimd moeten wor
den. 

Tenslotte is de vraag van werkelijk be
lang niet of Nederland, na veel moeite, 
drie jaar en acht maanden met een nieu
we Regering kan "voortstrompelen", 
maar of het in staat is, zichzelf zodanige 
wetten te stellen, dat de praktijk van zijn 
gouvernement althans, laat ons zeggen: 
voor een peri,ode van 50 jaar zonder scha.. 
delijke hiaten kan functioneren. 

,.De indruk bestaat" - zo voegt onze 
geachte briefschrijver daar ietwat mis
moedig aan toe - .,dat dit onder de hui
dige omstandigheden niet meer het geval 
is. Dat is bepaald een zorgwekkende ge
dachte". 

Aldus de kern van het betoog - mis
schien kunnen we beter zeggen: de ver
zuchting - van mr. Timmermans, met 
de teneur waarvan we ons wel in belang
rijke mate kunnen verenigen. 

Het zou verleidelijk zijn ,hier onmid
dellijk min of meer uitvoerig op zijn be
toog in te gaan. Over het onmiskenbaar 
bestaande, verbli-nd tussen ),et sedert 1917 
bij ons be8t8.8;,il.de ki~sstelsel en de· moei
lijkheid der Kabinetsformaties van de 
laatste veertig jaaf' zou inderdaad heel 
wat te schrijven zijn. 

Mel'l denke alleen aan het belangrijke 
feit, dat onder h.et oude districtenstelsel 
combinaties, afspraken voor eventuele 
Regeringsvorming, voor de verkiezin
gen to stand kwamen, waardoor de kie
zer precies wist, wat hem bij het uitbren
gen van zijn stem te wachten stond en dat 
men daarover thans pas gaat praten n a 
de verkiezingen. Bovendien heeft de 
evenredige vertegenwoordiging het ont
staan van een veelheid van partijen in de 
hand gewerkt, hetgeen Kabinetsformatie 
slechts bemoeilijken kan. 

Het zijn maar enkele opmerkingen, 
waarmee we overigens stellig niet wfllen 
zeggen, dat we in het oude kiesstelsel 
alleen goeds en in de evenredige verte
genwoordiging niets dan sleehts zien. Zo 
is het bepaald niet. 

De schrijver verwacht echter van de 
heer Oud het verlossende woord en daar 
willen we beslist niet tussenkomen. 

Ook wij Zien; D\et·,~ote bèlàllgstefÎfng 
de eerste parltiméiitàire 'rede vá.n· onze 
fractievoorzitter in het nieuwe parlemen
taire seizoen tegemoet. Wij hopen, dat 
dan oo~ menig thans nog duister punt in 
deze KS:binetsformatie voor ons volk tot 
volkomen klaarheid zal worden ge
bracht! A. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 

* Beroepsfinanciering 
* Hypotheken * Levensverzekeringen 

Offerte z o n d e r verplichtingen. 

Diepenheimseweg 31, G<>or (Ov.) 
Tel. K 5470-816, b.g.g.: boedschap
pendienst. 

C.ple veer llne rubr1e11: te ....... •••ra 
MejuHr. J ... H. Sprl .... r, Alexe...,. 
ttraet 16, Heerlellt. 

Conferentie 6 en 7 oktober 
· op de Pietersberg 

wegens onvoldoende vraag naar 
. .een sp:eçiale 'bps. zal ~ ~~t 

rijden. 

Personalia 

Weer is onze presidente, mevrouw. 
mr. E. A. J. Scheltema-Cori

radi "in het nieuws" en weer kunnen 
wij haar feliciteren. 

Zij is n.l. benoemd tot kantonrech
ter <plaatsvervangend) blj het kanton
gerecht in Haarlem. Vrijdag 28 sep
•tember j.l. had de installatie plaats, 
tegellj'k met die van haar . fractiege
noot in de Haarlemse gemeenteraad, 
mr. J. G. Bettink. Er waren enige be
langstellenden, w.o._ ondergetekende. 

De installerende !kantonrechter zei
de, dat zij de eerste vrouw was bij 
het kantongerecht Haarlem. Hlj had 
het volste vertrouwen, dat de gaven 
van verstand en hart, die het amht 
eist, blj haar aanwezig zijn. 

En daarmee zijn wij het eens. 
.T.H. S. 

· Provinciale Dag 
voor de V.V.D.-vrouwen 

van Zuid-Holland op 
dinsdag 6 november a.s. 

te Den Haag 
Het onderwerp van deze dag zal 

· zijn: "Dè problemen rond wo
ning- en stede bouw", toegelicht door 
mevr. ir. Kuiper-Struyk en mevrouw 
ir. A. P. van Rood-van Rijswijk. 

Programma: 

10-10.30 uur Ontvangst en ochtend
koffie; 

10.30 uur Opening door mevr. mr. 
N. M. W. Dettmeijer-Labberton, 
voorzitster v. d. Haagse Vrouwen~ 
groep; 

10.40-12.30 uur Behandeling van het 
onderwerp door beide spreeksters; 

12.45 uur Koffietafel; 

2.00-4.00 uur Rondrit per bus lan.l!s 
de nieuwe woonwijken van Den 
Haag met eventuele bezichtiging 
van enkele woningen; 

4.00 uur Thee op de boulevard in 
Scheveningen; 

ca. 4.30 uur Einde. 

De totale :kosten voor deze dag be
dragen ! 5.-, 

Opgave: 
In verband met de beschikbare 

plaatsruimte wordt men verzocht zich 
zo spoèdig mogellj'k op te geven dotn· 
storting of overmaking op postgiro
rekening no. 466008 ten name van 
mej. M. Hardeman, 2e Schuytstraat 
228, Den Haag, met vermelding "Pro.• 
vinciale Dag" en wel zodanig, dat bet 
bedrag uiterlijk op maandag 29 okto
ber a.s. op bovengemei de giroreke
ning is bijgeschreven. 

Verbinding 
Restaurant Den Hout ligt 3 minu

ten lopen van Station Staatsspoor en 
is vanaf Station Hollandse Spoor te 
bereiken met bus 29, uitstappen Be
zuidenhout tegenover het Restaurant, 

·De Secretaresse ven de Haase 
Vrouwengroep, 
Mr. E. de Roo'ck~Bedding; 
Stadhoudsplantsoen 212. 

·:: 

~--------------/ 
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Een pleit voor een "recht van antwoord'' 
Onjuist politiek uitgangspunt voor een. socialistische stadie, dat de vraag 

doet steUen: "En het recht van het .... woord voor de radio?• 

De democratie, die zichzelf respecteert 

Wij zouden op. deze pagina de aandacht willen vestigen op een rapport 
~ vrijheid van drukpers", uitgebracht door een commissie, samen-

8esreld dOor de socialistische Wiardi Beekman Stichting. Het gaat hier om de 
vraag of een "weerbare democratie niet aan zichzelf verplicht is voorzieningen 
te treffen tegen misbruik van vrijheid van drukpers, met name van de kant van 
totalitaire groeperingen". 
~er de . wettelijke regelingen van de persvrijheid is ten onz~t veel te doen 

geweest. Ec ligt nog een ontwerp perswet in de ijskast, en die zal daar, gelet op 
de reacties bij haar verschijnen, voorlopig wel blijven liggen. Velen willen aan 
de grondwettelijke vrijheid van drukpers niet in het minst afbreuk zien gedaan. 

Maar· er moet toch iets worden on
dernomen, zo oordeelt de commissie 
van de Wiardi Beekman Stichting, want 
totalitaire groepen hebben de leugen 
als propagandamiddel aanvaard. De 
commissie pleit dan voor invoering van 
een wet op het Recht van Antwoord, 
kortweg hierop neer komende, dat .een 
krant of tijdschrift, dat een feitelijk on
juist bericht heeft gepublice~rd, waar
van iemand materiële schade lijdt of 
heeft te duchten, dan wel zich in eer 
9f goede naam vÎ>elt aangetast, ver
plicht wordt een antwoord, uiteraard 
~en rectificatie van de betrokkenen, op 
te nemen. Dit Recht van Antwooril, 
dat men in enkele landen kent, in 
Frankrijk reeds zeer lang, is meer be
kend onper de Franse naam: Droit de 
réponse. 

Wat nu aanstonds opvalt is, dat de 
~nvoering van een Droit d~ réponse 
door deze socialistische commissie 
wordt bepleit onder motivering van 
- daar komt het eigenlijk op neer -
persmethoden va:n totalitaire groepen. 
Het uitgangspunt is dus politiek. Men 
kan echter vocx het stellen van de 
vraag, of ten onzent het Droit de ré
ponse zou moeten worden ing~voerd, 

beter ~n wetenschappelijk zuiverder 
handelen, wanneer men zich algemeen 
en. objectief bez.int op wat betamelijk 
is in het maatschappelijk verkeer, wat 
a-echt, rede en billijkheid is in de ver
houding tussen pers en . maatschappij 
en wat waarlijk democratisch is .. Maar 
bij de Wiardi Beekman Stichting sluipt 
altijd de politiek. 

YIUIEIDI1t 
IIMOCIAm 

Week~- .._ .. Volkapana -
VrllleJd ea DemocraUe 

V oorzitter &edactie-comm.: 
A. W. Abspoei. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1079, telet. 
35343. Amsterdam. 

AdminiStratie: Postbus 43, Amers
foort. teL 7144. 

Abonnementsprijs J 1.90 per kwar
taal, /7.50 per jaar. 

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 U: cent. 

Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 

Hoewel de samenstelling van de 
commissie van de Wiardi 

Beekman Stichting alle garanties geeft 
dat zij rechtswetenschappelijk zeer des
kundig mag heten - prof. mr. G. van 
den Bergh, dr. Th. Van Veen (adjunct
hoofdredakteur van "Het Vrije Volk") 
en dr. E. Brongersma - maakt zij zich 
toch polit'iek erg kwetsbaar door de 
keuze van een politiek motief tot haar · 
studie. Men zou dan deze commissie 
mogen vragen of zij, die een "weer
bare democratie, die zichzelf respec
teert" aanhangt, haar politiek motief 
niet wat had kunnen verbreden en zich 
niet alleen op het Recht van Ant
woord doch ook eens op · ~ Recht 
van het Woord had dienen 1te bezin
nen. Immers deze commissie stamt uit 
de socialistische kring, die met haar 
machtsmiddelen bc1>aalde democrati
sche groeperingen - en niet alleen 
totalitaire!! - verhindert voor de 
microfoon te komen. De socialisten be
drijven van dag tot dag voor de radio 
politiek, maar zij onthouden anderen 
dat recht. Men kan zeggen dat hierbij 
geen vrijheid van d r u k p•e r s in het 
beding is, maar dat raakt het wezen 
der zaak niet. In -een democratie moe
ten alle groeperingen d e z e I f d e 
r e c h t e n worden toegekend; dat is 
het principe van de grondwettelijke 
vrijheid van drukpers. Wanneer bij de 
technische ontwikkeling niet alleen de 
krant, doch ook de radio een belang
rijk intermediair is geworden in de 
(politieke) voorlichting, moet de 
grondwettelijke vrijheid van drukpers 
mutatis mutandis ook gelden voor de 
v r ij h e i d van het w o o r d voor de 
microfoon. 

Niets zou ons intussen liever zijn, 
wanneer alle politiek uit de aether 
werd geweerd en wij één nationale 
omroep kregen. Maar als het nu zo 
verpolitiekt moet blijven, als de socia
listen we.nsen - en weshalve zij zich 
ook zo verzetten tegen één omroep en 
én televisie - dan zou het van waar
lijke democratische zin getuigen, wan
neer alle politieke groeperingen de
zelfde rechtefl. kregen om het woord 
door de microfoon te laten klinken .. 

Daar voelen de socialisten niets voor. 
Daarover zwijgen zij. Maar toch ma
ken zij zich zo bezorgd over de demo
cratie, die zichzelf respecteert en stel
len zich te weer tegen de pers van 
totalitaire groepen, Of, zoals verder op 
uit deze studie blijkt, tegen "bepaalde 
bladen", waarmee dan voor degeen, die 
de verhoudingen kent in de perswereld, 

vooral de Amsterdamse perswereld, 
. nog een aapje uit de mouw komt. Er 

is namelijk maar één "totalitaire" 
krant, de communistische "Waarheid". 
Het gebezigde meervoud - "bepaalde 
bladen" - duidt er op, dat de socialis, 
ten over de voorlichting van een of 
tp.eer andere bladen dan de' "Waar
heid" evenmin te spreken zijn. 

En waar wij dikwijls niet te spre
ken zijn geweest over de voorlichting 
van ,.Het Vrije Volk" komt dan de 
vraag bij ons op, of het niet verstan
diger zou zijn geweest deze commissie 
samen te stellen uit leden, die oÈ geen 
geregelde medewerker of geen adjuncf
hoofdredacteur van het sociàlistische 
partij-orgaan zouden zijn ..... . 

* * * 

H et klinkt natuurlijk indrukwek
kend. wanneer deze commissie 

betoogt, dat totalitairè groepen de 
1 e u g e n als p r o p a g a n da m i d
d e 1 hebben aanvaard. Wie echter in 
de journalistiek thuis is, weet dat de 

· gedrukte leugen !Dms minder effect 
Sorteert dan de tendentieuze voorlich
ting. Een onvolledige weergave van het 
door een tegenstander gesprokene in 
een debat naast een breed uitgemeten 
opsomming van hetgeen de geestver
want van een blad of tijdschrift daarbij 
naar voren heeft gebracht. werkt veel 
indringender, veel geraffineerder. Op
pervlakkige lezers zijn geneigd naar de 
lengte nn .de sprekers af te meten, dus 
naar de hoeveelheid woorden, wie als 
winnaar uit het debat naar voren is 
gekomen; daargelaten~ dat men tref. 
fende motieven in het betoog van de 
tegenstander in de paar regels, welke 
men hem gunt, dan nog kan laten weg
vallen (zoals een blad :tich eens excu
seerde: "Wegens gebrek aan ruim
te"!!). De leugen werkt veel minder 
sterk ook dan het onvolledige en dan 
meestal tendentieuze citeren. Ook de 
onvolledigheid in de berichtgeving om
trent hetgeen andersdenkenden menen 
en een overdaad van voorlichting om
trent eigen inzichten kan bepaalde 
groepen sneller tot het gestelde doel 
brengen dan totalitaire lieden menen 
dat zij met de leugen zonder meer 
kunnen bereiken. 

Er is in deze kolommen al eens meer 
betoogd dat in grote delen van de pers 
de objectiviteit zoek is. Wijlen de heer 
Vorrink heeft juist zo grondig voor die 
objectiviteit gepleit als zijnde kenmerk 
en wezen van de democratie. Wij zijn 
zeker bereid over een Droit de réponse 
te praten, maar het is veel noodzakelij
ker eerst te geraken tot die objectivi
teit in de pers, die wezenlijk democra
tisch is. Want het gebruik door de be
doelde commissie van dat indrukwek
kende woord "leugen" bevalt ons niet 
erg. Het woord is een beetje ...... sub
jectief. Waar is de grens tussen de leu
gen zonder meer en de al dan niet be
wuste (meestal bewuste) tendentieuze 
voorlichting? 

.. 

De bedoelde commissie-is onbe
. wust ook voor deze vraag go

komen, want zij betoogt dat, om te 
voorkomen dat het Droit de réponse 
ten nadele van de persvrijheid U... 
worden gebruikt, het recht daartoe • 
leen moet worden toegekend aan per..: 
sonen, die stellen "dat een bericht fei
telijk onjuist of ontoelaatbaar tenden~ 
tieus is". 0 n t o e 1 a a t b a a r ten~ 

dentieus!! 
Waar liggen de grenzen respectieve

lijk tussen de leugen. het leugenachti
ge, het tendentieuze en binnen dit laat
ste weer tussen het toelaatbare en on
toelaatbare?? De commissie geeft toe 
dat dit een moeilijke aangelegenheid is, 
want te anderer plaatse schrijft zij "dat 
objectieve maatstaven ontbreken om uit 
te maken wat onverantwoordelijke 
voorlichting is". Zij gaat nog verder 
en zegt: "Zelfs het op zichzelf scherp 
omlijnde begrip "feitelijk onjuiste be
richten" bergt hachelijke problemen ia 
verband met de vraag, wanneer onvol
ledigheid, zonder positieve onjuistheid, 
toch in uitkomst tot onjuistheid wordt .... 

Het deed ops dengd dit te leZen, 
want eenmaal zover geta,JJJal blijkt de 
commissie de politieke aanleiding tot 
haar studie gelukkig volkomen uit het 
oog te hebben verloren en zich objec
tief op deze moeilijlee materie te be
zinnen. Bij die obj~iviteit raakt zij. 
eveneens gelukkig, veel méér dan de 
leugen van de zijde van totalitaire gr~ 
pen, zij raakt de ethiek nn de pers. 
En eenmaal op dat punt gekomen kun
nen wij met deze socialistische commis
sie; die haar politieke herkomst uit het 
oog verloor --:- wat voor wetenschap. 

· pelijke mannen pleit - op een alge
meen journalistiek vlak over deze ma
terie praten. 

Want als .de invoering :van een Droit. 
de réponse' in het a 1 g e m e e n een 
remmende werking kan hebben op de 
onbewust of bewust tendentieuze voor-: 
lichting, van welk blad of tijdschrift 
ook, niet alleen in politicis doch ten 
opzichte van welke maat~chappelijke. 

verschijnselen en welke personen ook.(, 
en zodoende een bij.Jrage kan leverea' 
tot een scherpere bezinning op de waar
lijk schragende functie, welke de ·pers,' 
i n h e t a 1 g e m e e n een democratie 
behoort uit te oefenen, dan vindt de 
commissie ons goeddeels aan haar zijde. 

Maar haar uitgangspunt of aanlei
ding tot de studie achten wij moeilijk 
te aanvaarden. Een democratie, een 
democratische groepering, die zichzelf 
respecteert, bouwt aan een pers, die 
respect afdwingt. Bij de gratie van dàt 
respect is .die democratie sterk en kan 
zij 1 het zich veroorloven een groepering 
te dulden, die zich van de leugen blijft 
bedienen. Niet in, het beknellen van 
anderen, maar in het (durven) erken
nen van eigen tekortkomingen en bH
stel daarvan ligt. ook op het terreia 
van de zo invloedrijke pers (en ra
dio!!) de kracht van de democratie! ' 
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Drs. Korthals weigerde onaanvaardbaar ultimatum 
.z· al, ~ann. eer dit ~lad on. ze_ lezer~. bereikt., in

middels een n1euw Kabmet ZIJl). . tilt stand 
gekomen? · · 

Op het ogenblik,· dat. wij ons artikel schrijven 
(<lat is op dinsdagavond 9 oktober), heeft het er 
alle schijn van, maar dan zal het een Kabinet zijn, 
waarin geen V.V.D.~er zitting heeft. 
· Wij noemden de vorige week bij het bespreken 
v.n de informatie-werkzaamheden van mr. Burger 
reeds onze ·geestverwant drs. K o r t h a I s als de
gene, op wie de informateur als V.V.D.-kandidaat 
voor het ministerschap h_et oog had. 

We wezen toen ook op de grote verantwoordelttk· 
heid, welke op een liberale kandidaat, wie het dan 
ook zou zijn, bij de beslissing zou drukken. 
: De heer Korthals heeft ( zoa1s iedereen, die hem 

kent, ook niet anders verwachtte) zich die verant
WGordelijkheid volkomen bewust getoond en heeft, 
toen ht:m een ultimatieve eis werd· gesteld, waaraan 
hij als verantwoordelijk man en goed V.V.D.-er niet 
Iron voldoen, resoluut: neen gezegd. 

* * * 

Er wordt door sommige lieden wel een~· sma
. lend gesproken ovèr "politieke baantjesja

gers···. Van, 4!f.'8êlijke borrelpraat trekken we ons 
niets aan. Onder alle koren is kaf en dat zal ook in 
de politiek ongetwijfeld het gertl zijn. 

In het algemeen is het echter zo, dat er eerder een 
schrijnend tekort is aan mensen, die zich de weelde 
kunnen en willen veroorloven om zich :voor de ver
tegenwoordigende lichamen of voor anderê leidende 
politieke functies beschikbaar te stellen dan dat er 
van enig "ge4taq.g" sprake zou zijn. Ook in liberale 
kring weten we hiervan mee te praten. 
: Voor hen, die zich w e l beschikbaar stellen, 

betekent dit praktisch altijd een offer. Ook het mi
nisterschap zal ·dat in menig geval betekenen. 
· Voor wie als leidende figuur in het politieke leven 

staat, is het ministerschap echter w e I een o n d e r
s.c h ei d i n g. Een onderscheiding niet in de zin 
~•n sinecure (dat is het bepaald niet), maar in die 
zin, dat wie als verantwoordelijk raadsman der 
Kroon wordt aangewezen, als politicus daarin toch 
in vele opzichten mag zien een erkenning van zijn 
verdiensten en een bekroning van zijn werk. 
· Wie dit alles rustig in ogenschouw neemt, voelt 

zijn_ respect nog stijgen voor degene, die- als in het 
geval van onze geestverwant Korthals - persoon
lijke eer-gévoelens opzijde stelt en zonder .aarzelen 
óp gronden, geheel gelegen buiten zijn persoonlijke 
belangen en ambities, bewust een aanbod afslaat, dat 
hem een functie als de bovengenoemde zou hebben 
verschaft. 

Korthals, die verscheidene jaren onze redactie 
heeft geleid en die wij ook in deze functie hebben 
leren waarderen, moge er van overtuigd zijn, dat het 
vertrouwen, dat hij alom in liberale kring genoot, 
daar thans rtog des te hechter door is gefundeerd. 

* * * 
Wederom ziLc..:a we voor het feit, da~ men voor 

een weekblad nu eenmaal enkele dagen van 
tevorelt moet schrijven en dat men bij het concipië
r~ van een artikel; dat op een actuele ontwikkeling 
is gebaseerd, waarschijnlijk over minder gegevens of 

, · althans minder vaststaande gegevens beschikt dan 

ACTIVITEITEN VAN ONZE PARTIJ IN 
HET KOMENDE JAAR. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering in 
1957 zal worden gehouden op vrijdogavond 
5 en zateNag 6 april in Groningen. 

Op zeiierdag 2 en zondag 3 maart zal in 
het conferentie-oord Woudschoten te Zeist 
een Ioncialijk · landbouwcongres door de 
Partij worden georganiseerd. 

voorhanden zijn op het ogenblik, dat zijn artikel 
verschijnt ... 

Onder dit voorbehoud dus kan het · volgende 
worden vastgesteld, waarbij wij ons voorstellen, een 
week later nog eens op enkele punten nader te 
kunnen terugkomen. 

Toen mr. Burger, als informateur, opnieuw bleek 
te streven naar een Kabinet, samengesteld uit ver
tegenwoordigers der vijf constructieve partijen, gold 
nog onv<:rkort de verklaring, op 30 juni in ons blad 
geplaatst. .. · · 

DRS H., A. KG'R.THALS 
.. .. . :versterkt· vertrouwen ...... 

Men weet, dat de V.V.D. een vermindering van 
het.to!ale aant~l mini~terzet~~s zeer gewenst en ook 
mogelijk adttte en dilltt'otn;voor zover Jtet een vijf
partijen-Kabinet betreft, dus d_adÎt aan een zetel-
verdeling van 4 : 4 : 1 : I : 1. , . 

Tevens kon het bekend zijn, dat de V.V.D. zich 
op het standpunt heeft gesteld, dat er geen enkele 
aanleiding was, bij de zetelverdeling de\V.V.D. en 
de .A.R. verschillend te behandelen. Bij de jongste 
verkiezingen voor de Tweede Kamer waren de anti
revolutionairen de grote verliezers geweest en zij 
staan met 10 zetels in de Kamer van honderd in 
sterkte nauwelijks meer boven de V.V.D., welke zich 
op 9 zetels wist te handhaven. 

Voor zover het program betreft, was ee,n even 
bescheiden als redelijk specifiek verlangen van onze 
zijde, dat bij een handhaving van het bestaande 
zendtijdbestel ook voor de kleinere politieke groe
peringen als de V.V.D. mogelijkheid tot radio-uit
zendingen moest worden geopend, opdat eindelijk 
aan een onbillijke en met elke democratische opvat
ting in strijd zijnde situatie een einde zou worden 
gemaakt. 

Dit alles was de heer Burger bekend. Niettemin 
verlangde hij van de V.V.D.-kandidaat, dat deze, 
zonder dat hem voldoende gegevens ter beschikking 
stonden (als we het wel hebben, kon hem zelfs de 
naam van de anti-rev. kandidaat voor Overzeese 
Rijksdelen nog niet worden genoemd), een direkte 
beslissing zou nemen. 

Aldus voor een keuze gesteld, welke veel had van 
een ultimatum tot verlening van een blanco mandaat, 
heeft de heer Korthals resoluut geantwoord: dan zeg 
ik neen . 

* * * 
Het bovenstaande is bevestigd in een communi

qué, namens de heer Korthals, dat na het 
Dat werd nog eens bevestigd in het de vorige zeer onduidelijke communiqué van informateur mr. 

week in ons hoofdartikel opgenomen communiqué, Burger is uitgegaan. 
dat prof. Oud op zaterdag 29 septembe.r aan de Eerstbedoeld communiqué luidde: "In een gesprek 
persvertegenwoordigers had verstrekt en waaria tussen de heren Burger en Korthals heeft de heer 
werd onderstreept, dat een voor een ministerfunctie Korthals medegedeeld, dat hij voor het nemen van 
uit onze kring aangezochte stellig in zijn overwegin- een beslissing niet alleen het program, maar ook de 
gen zou betrekken, welke de voorgenomen samen- samenstelling van het Kabinet diende te ken.nen. Al-
stelling en het program van het Kabinet zouden zijn. vorens hij de nodige gegevens· had, achtte de heer 

Mr. Burger bleek te koersen naar een Kabinet, Korthals het in een zo belangrijke aangelegenheid 
waarin de P.v.d.A. en de K.V.P. ieder 5 zetels en de niet verantwoord, een beslissing te nemen. Daar hem 
A.R., de V.V.D. en de C.H. ieder é é. n zetel zouden niet voldoende gegevens ter beschikking stonden en 
krijgen toegewezen. door de informateur ook niet ter beschikking werden 

De anti-revolutionairen hebben deze opzet voort- gesteld, terwijl nochtans werd aangedrongen op een 
durend tegengewerkt en vserlangden t we e zetels in directe beslissing, zou het aanvaarden van een minis-
het Kabinet te "behouden". Mr. Burger weigerde dit teespost zijn neergekomen op het blindelings stappen 

·(op dat ogenblik nog), maar de K.V.P. bleek "soli- in een Kabinet. De heer Korthals meent, dat zulks 
dair" met de A.R. en prefëreerde hen duidelijk bo- niet verantwoord is.:· 
ven de liberalen. b · d · h '- h Dit communiqué evesttgt · us tn . et' -.ort,· , et- · 

Aan het_ gemodder - een -ander woord hebben geen we in ortze beschouwing wat uitvoeriger b~•:-
w~ daar met voor - met de zetel van O_verzeese ben uiteengezst. . . 
Rijksdelen zullen 1 we nu voor h~t ogenblik maar De· ~t.iitevolutio~airen. hebben ·tot in het aan• 
voorbij gaan, maar in ieder geval staaf yMt., ~~d.,~~~4R:~fMi.iU'ft iBiölte twee zetels in 
Romme in het onderhoud, dat de informa~eur; èp het Kàbinet. Men leze de juichtoon in "Trouw" van 
maandag 8 oktober met hem ha_d, de~e soltdarttelt die dinsdagavond (9 oktober), waarin men kon Ie-
met de llnti-revolutionairen h~eft bevestigd. Met zen: "Toen de V.V.D. was afgevallen, kwam de 
andere w?orden: hij plaatste zich achter ·de over- baan vrij voor twee volwaardige ministerzetels .. voor 
trokken e1s vah deze groep. de A.R., n.l. Economische Zaken voor prof. Zl}lstra 

* * * en Verkeer en \X'cllt:rstaat voor mr. Algera. Over-

OP dat ogenblik is mr. Burger gezwicht en, 
met deze boodschap gewapend, heeft hij die

zelfde avond à bout portant van de heer Korthals 
een beslissing verlangd omtrent de al dan niet be
reidheid zijnerzijds om een zetel in het Kabinet te 
aanvaarden. · 

In de aldu~ geschapen situatie moest de heer Bur
ger het antwoord bekend zijn. De heren Oud en 
Korthals hebben zich van den beginne af op het 
standpunt gesteld, dat, nu men de V.V.D. in het 
formatiegesprek wenste te betrekken, niet bij voor
baat het deelnemen in enig Kabinet mocht worden 
afgewezen, maar dat een beslissing over een zitting 
nemen pas zou kunnen worden genomen wanneer 
zowel het program als de voorgenomen zetelverde
ling bekend waren. 

(Zie vervolg pag. 3 onderaan) 

GESCHREVEN PORTRETTEN 
De nieuwe leden lilan de Eerste Kamer 

zullen op donderdag 11 oktober, die van 
de' Tweede Kamer op záterdag 13 oktober 
resp. worden gekozen en benoemd verklaard. 

Daar ons blad juist des donderdags wordt 
afgedrukt en met onzekere factoren mo_et 
worden rekening gehouden, zullen we met 
deze, maar pas de volgende week met onze 
"geschreven portretten" van de nieuwe V. 
V.D.~leden in beide Kamers beginnen. 



Boekbespreking 

Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht 
Een werk 

. 
n~euw van prof. mr. P. ]. Oud 

In zijn nieuwe "Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht"- bespreekt prof. 

mr. P.J. Oud, na-~e beèeltouwinc, in bet derde boefdstuk c1e orgaaea 

en in het vierdf hoofdstuk de ambteD&I'eD (secretaris en ontvanger). 

Zèer praktisch is, _dat de schrijver op blz. 34 een overzicht geeft van de liter~ 

tuur over het gemeenterecht. We missen daarbij echter wel enigennate een 

opsÖmming. van de tijdscluiften, die over de_ gemeente handelen. 

Prof. Oud worstelt met het probleem 
van de systematiek en op blz. 183 heet 
het: "Gemeentewet of Kieswet? Hon
derd jaar lang hebben de voorschriften, 
waarover wij lin deze paragraaf hebben 
te handelen, in de Gemeentewet ge
staan. Zij waren daar volkomen op hun 
plaats en ieder was e:rmede vertrouwd 
ze daar aan te treffen. Een'wonderlijke 
gril heeft de wetgever er in 1951 plo~
.ileling toe gebracht ze fe doen verhw
un naar de Kieswet." 

Ik kan me heel goed voorstellen, dat 
prof. Oud het niet juist vindt, dat de 
bepalingen betreffende het kiesrecht 
van de Gemeentewet overgeplaatst zijn 
:aaar de Kieswet, maar :ik ben het niet 
eens dit te kwalificeren als een wonder
lijke gril van de wetgever. 

r Bij de N.V. Uitgevers MIJ. Tjee:nk' 
Willink, te Zwolle, verscheen het 
eerste deel van een nieuw werk van 
prof.-mr. P. J. Oud: "Handboek voor 
het Nederlands Gemeenterecht". 

De heer P. G. Juch, conservator 
van de Bibliotheek en het ·Econo
misch Archief van de Nederlandse 
Economische Hogeschool te Rotter
dam, zond ons een beoordeling van 
dit boek. 

Hoewel de heer Juch, naar wij 
menen, niet tot onze geestverwanten 
behoort, hebben wij zijn beschou
wing hier toch gaarne geplaatst. 

~-----------------J 
handelen. Op blz. 379 schrijft bij: ,,Ik 
raak hier aan het vraagstuk der dele
gatie. De eigenlijke behandeling daar
van stel ik uit, totdat ik over de be
voegdheid der organen zal hebben te 
spreken. Voor het ogenblik wil ik slechts 
volstaan met het maken van enlrele op. 
merkingen". Vooral bij het orgaan de 

burgemeester, kost het de schrijver be
alisf moeite om zichzelf beperkingen op 
te leggen. Hij moet toch nog even (blz. 
443) iets schrijven over de positie van 
de burgemeester, op blz. 484 over de 
taak van de burgemeester. 

Prof. OUd voelt zelf veel te goed, dat 
de organen van de gemeente de lezer 
lang niet zoveel interesseren als de be
voegdheden. In dit opzicht zal hij het 
eens zijn met prof. Kranenb~rg, die de 
functie belangrijker vindt dan de sa
menstelling en daarom eerst de bevoegd
heden uitvoeiig beschrijft en daarna, 
kort, de organen. 

De meeste beoefenaren van het 
staatsrecht: A. A. H. Struycken, c.' w. 
van der Pot e.a. beginnen met de or
ganen. Dit is m.i. logisch. Doch die sa
menstelling is op zichzelf beschouwd 
niet erg boeiend, en men hunkert ernaar 
uit het dichte organen-bos te geraken 
en in het wijde veld van de functie te 
komen. 

Met belangstelLing zie ik dan ook uit 
naar de verschijning van deel II, waar 
we prof. Oud zullen zien optreden als 
een tot de tanden gewapend verdediger 
van de gemeentelijke zelfstandigheid. 

Een voorproefje krijgen we reeds in 
deel I, waar hij op blz. 502 schrijft naar 
aanleiding wn de Bezuinigingswet 1935: 
"De Kroon zou de enige instantie zijn, 
die hier had te beslissen. Zelfs een ver
plichting om althans ie voren de Raad 
te horen werd niet opgelegd. Het geheel 
is kwalijk anders te zien dan als een der 
vele symptomen van de latere tijd, om 
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In memoriam 

J. J. BOSWIJK 
Op 6 oktober j.l. overleed geheel 

onverwacht te Bilthoven, de heer 
J. J. Boswijk, voorzitter van de 
V. V.D.-afdeling te Oude Pekela. 

Naast deze functie, die hij reeds 
sedert jaren vervulde, was de heer 
Boswijk gedurende ruim 40 jaar 
lid van de gemeenteraad van Oude 
Pekela. 

Velen zullen deze actieve voor
stander van de liberale beginselen 
node missen. 

Hij ruste in vrede. 

bet met de. gemeentelijke zelfstandigheid 
niet zo nauw meer te nemen." 

Over de goede eigenschappen van het 
boek van prof. Oud is veel te zeggen. 
De behandeling van de stof is zeer dui
delijk en uitvoerig en elke vraag, die bij 
iemand opkomt, vindt een antwoord. De 
schrijver verhaalt uit zijn praktijk als 
burgemeester inter-essante dingen. Dit 
verlevendigt het lezen van de uit de ' 
aard der zaak vrij taaie stof. Op ver~ 
schillende plaatsen komt deze specifiek
praktische kennis naar voren. 

Iedereen zal als "handboek" dit werk 
waarderen. Het is evenwel te hopen dat 
het niet als verplichte literatuur komt 
te staan op de literatuurlijst van Ge
meenteadministratie of Staatsinrichting 
M.O. Daarvoor is het boek te uitvoerig, 
doch opleiders kunnen met de bestude
ring ervan hun kennis van het gemeeD
terecht vergroten en verrijken. 

P. G. JUCH. 

Men heeft alles, wat over het kies
recht handelt, in één -wet willen plaat
.ee~. De Kieswet van 1951 is de codifï.. 
eatie van het kiesrecht. Door alles in 
één wet te 2let.ten, komt men tegemoet 
aan het rèchtvaardig verlangen van ben, 
dîe het kiesrecht bestuderen. Maar om
gekeerd, prof. Oud, de man van de ge
:meente, wil alles in de Gemeentewet 
lri.jeenbrengen, wat tot het terrein van 
de gemeente behoort, wil dus ook in 
deze wet opnemen de kwestie van de 
verltiezingen. 

Deze kwestie van systematiek is ~e 
:achtmerrie voor allen, clie een syste
Matische catal~ beheren. De enig af. 
àoeD4le oplossing is het stelsel va.n de 
tlllblilelplaatsingen. In het geval van het 
kiesrecht zette men de bepalingen, die 
in de Kieswet staan, eveneens in de Ge-

V. V.D.-raadsleden kwamen hijeen 

• meentewet. Hierdoor wordt het beZwaar 
van prof. OUd opgelost en zijn exclama
tia · (blz. lM): "Wie heeft, zo vraagt 
men zich af, de wetgever van 1951 in· 
geblazen, dit beproefde systeem te ver
laten en daarmede de zaken zo hopeloos 
pit.~IUU" verband te halen?" wordt Ter
ftiigen door eea juichtoon. 
. De indeling van het standaardwerk 
van prof. Oppenheim over het Neder
làndse gemeenterecht, vlind ik prakti
scher dan die in het boek van prof. Oud. 
()ppenheim behandelt in één afdeling de 
Raad, zowel de samenstelling als de. be
Toegdheid. Dezelfde wijze van behande
ling volgt hij met het College van Bur
gemeester en Wethouders en met de 
:Burgemeester. 

Prof. Oud doet dit niet. In het eerste 
deel behandelt hij de samenstelling der 
wganen, in het tweede deel hoopt hij 
4le bevoegdheden der verschillende col
leges te bespreken. Op blz. 355-.,.--383 
Vindt men 'n leerzaam overzicht van de 
raadscommissies. Het is evenwel voor 
prof. Oud onmogelijk on alleen de sa
llleDStelling te ?ermelden en Diets. over 
hun taak te zeggen. 

Prof. Oud, zo zie ik het, brandt vaa 
-verlangea om iets van de functie te be-

DI.Mjelijks- en Hoofdbestuur 
MI onze Partij in vergaderAlt 

bijeen. 
Dat1ua Algemene Vergadering 

natgesteld 

Zaterdag 6 oktober j.l. heeft een ver
gadering van het Dagelijks Bestuur en 
van het Hoofdbestuur van de Partij, te 
Utrecht plaats gehad. 

Besloten werd, dat de jaarlijkse Alge
lilene Vergadering in 1957 gehouden zal 
worden op vrijdagavond 5 en zaterdag 
I april, in Groningen. 

Voorts zal op zaterdag 2 en zondag 3 
maart 1957 in het conferentie-oord 
Woudschoten te Zeist, een landelijk 
landbouwcongres door de Partij worden 
eeoa-ganiseerd. 

Aan· een verzoek van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden, tot het in· 
stellen van een commissie tot herziening 
van het Gemeenteprogram, werd goed
keuring gehecht, terwijl daarnaast enige 
studiecommissies van de Partij werden 
ingesteld. 

Bijeenkomsten~ te Goes, Den Haag en DOrdrecht 
Op 29 september j.l. vergadenten de 

V.V.D.-raadsleden uit Zeeland en West 
Noord-Brabant te Goes onder voorzit
tersebap van de heer mr. E. H. Toxo
pëus en op 26 september en 3 oktobft 
j.l kwamen de raadsleden. uit Zuid-Hol~ 
land bijeen, onderscheidenlijk te 's-Gre~ 
venhage onder praesidium van de heer 
mr. G. L. Mens Fiers Smeding, vooralt
ter van de Haagse raadsfractie van de 
V.V.D. en te Dordrecht onder presidium 
van de beer H. van Gijn,. wethouder van 
die gemeente. 

De heer Mens Fiers Smeding opende 
de vergadering te 's-Gravtmhage met een. 
uitvoerige rede; waarbij hij o. m. memo
reerde de kort geleden verschenen voor-

dracht van B. en W. van Utrecht illZIWi.e 
de besteding van het toegewezen bouw
contingent voor de komende twee jaren. 
Uit deze -voordracht blijkt, dat zowel de 
continuiteitsgedachte als de systeem
bouw een rol van betekenis gaan spelen. 

In alle drie vergaderingen kwamen 
o.a. de volgende onderwerpen ter spra
ke: het door de gemeentebesturen te 
volgen subsidiebeleid (voor militaire . te
huizen, vOOr verenigingèn die o. ni. ge
zinsverzorging tot doel hebben, voor cul
turele verenigingen), de verkoop van 
woningwetwoningen aan de bewoners, 
enz. enz. Uiteraard kwamen ook ter 
spra~e de trage gang van de woning
bouw en de financiële verhouding Rijk -
gemeenten. 

DEZE BURGER 
• 

heeft het vorige week, na een spannende nek-aan-nek race, van deze 
Burger gewonnen op de actualiteit. Mijn stukje werd niet achterhaald door 
de actualiteit. Het nieuwe kabinet was nog niet geboren toen dit weekblad 
U bereikte. Hè, hè ...... ik heb liet er warm van gekregen. 

Een mens wordt overmoedig van zulke overwinningen en nu ga ik er 
gewoon op rekenen, dat wat ik· nu schrijf evenmin te pletter zal lopen 
op een nieuwe regering en dat die Burger er het bijltje bij heeft neergelegd 
en dat deze Burger hem zal opvolgen en het bijltje ter hand zal nemen. 

Waarom nu eigenlijk niet eens een kabinet van totaal onbeschreven 
bladen, die zovele bladen hebben volgeschreven met te zeggen hoe het 
wèl moet? 

Wàarbij ik dan (uiteraard) in de eerste plaats aan h.h. , journalisten 
denk. Ik weet best een mooi tiempje van zullee heren bij elkaar te krijgen. 
Zou' de heer Pasquine geen sieraad zijn aan het hoofd van justitie en de 
heer Gans aan dat van sociale zaleen en p.b.o.? Het is onmiddellijk duidelijk 
dat dr. Van Blanlcenstein Bézet moet hebben en Piet Bakleer onderwijs met 
Jan Gresboft als staatssecretaris voor kunsten. Zou er iemand zijn die er 
aan twijfelt dat Juslus Meijer financiën behoort te krijgen, Karel Voskuil 
binnenlandse zaken en reserve-kapitein Jan Nïeuwenbuis uit Rotterdam 
defensie? 

U ziet het: ik schud ze z6 maar uit de mouw. In de journalistiele zitten 
nu juist àlle specialisten voor àlles "die altijd, dag-in dag-uit bewezen heb
ben precies te weten hoe alles moet. Zij hebben altijd . hun oordeel zonder 
aarzeling ten beste gegeven als het enig juiste. Zij hebben altijd blijk gege
ven van een diep en onschokbaar vertrouwen in. de eigen inzichten in en 
opvattingen over àlles. Als er één aardig groepje capabele mannen is, 
dan is dat in de journalistiek. 

Het ligt zo helemaal voor de hand, wat ik zou doen als ik het bijltje 
eens mocht overnemen om er mee te gaan hakken dat de spaanders eraf 
vlogen en van die spaanders zou ik.· een lcdbinet in elkaar timmeren, 
dat een sieraad in Hqllands binnenbuis zou zijn. 

Alles uitgaande van de veronderstelling dat er ook in de dagen tussen 
het schrijven van di t stukje en het in de bus glijden van· di t blad 
niets cp kctbinetgebied geboren is. 

Alleen in dàt geval 1llOg dit vclk rekenen en 5taat ma.lcen op 

DEZE BURGER 

. . . 
Het· toekennen van de a ~ Èlarisver

hoging voor het gemeentepersoneel met 
ingang van 1 juli l.I. of 1 september ll 
genoot wel zeer de belanptelling in de 
ZUid-Hollandse bijeenkomsten. 

Gelet op de gehele gang van zalken in 
deze was men van mening, · dat de da
tum van 1 juli 1956 moest worden aan
gehouden, al . werd daardoor dan ook de 
huidige concordantie tussen c1e salaris
niveaus van het Rijks- en het gemeente
personeel verstoord. · · '; 

Op de Haagse vergadering maakten 
de voor- en nadelen van openbare ell 

onderhandse aanbestedingen van bouw
werken een onderwerp van ampele be
sçhouwin.g uit. Deze vergadering ver
klaarde zich na enige bespreking tegen 
een verhoging van de tarieven van nuts
bedrijven ingaande op een tijdstip, ge
legen vóór, het tijdstip, waarop het be
sluit tot verhoging werd genomen. 

Enkele aanwezigen achtten het mo
menteel geenszins nodig; dat de gemeen
ten deelnemen aan het waarborginsti
tuut voor de tuinbouw in Zuid-Holland, 
andere leden wensten daaraan eeb1er 
wel mede te werken. 

Op de bijeenkomàt te Goes kwamen' 
cok specifiek Zeeuwse aangelegenheden 
aan de orde. Zo genoot de aanschaffine 
van het nieuwe brandweermateriaal· te 
Middelburg een uitvoerige bespreking, 
terwijl de vergadering geen instemming 
betoonde met het voorstel van B. en W. 
van genoemde gemeente tot heffing van 
een brandverzekeringsbelasting, welke 
momenteel in 19 gemeenten - alzo iR 
nog geen 2 % van het totaal aantal ge
meenten in Nederland - ia ingevoer.d. 

Bij de bespreking over de belasting-. 
heffing door het waterschap "De Ban
dijk" werd o.a.. opgemerkt, dat de in 1941 
tot stand gekomen vereniging van een 
aantal kleine polders te>t Hn water
schap, genaamd ,,Het Vrije van Sluis". 
z!!'E!r op prijs wordt gesteld. 

In Dordrecht was de vet'gadering van . 
oordeel, dat bij de vaststelling van uit
breidingsplannen in sterke mate reke
ning moet worden gehouden met he\ 
handhaven van cultuurgronden, al zul
len er gevallen zijn, dat deze handhaving 
grote bezwaren kan geven. 

Veilig mag geconstateerd worden, dat 
deze drie bijeenkomsten in een uiterst 
aangename sfel!!" weer instructief voor 
de aanwezigen zijn geweest. B. 



* CUJ~~.'WEEK to.t WEEK * 
.Rode arrogantie (I) 

Jn de stroom van commentaren in de dag-
bladen op de kabinetsformatie vonden wij 

'er één van wel zeer merkwaardige aard n.l. in 
:Het Vrije Volk van zaterdag j.l. 
: · Het stukje is genaamd: "Gëen voorkeur" en 
.handelt in het bijzonder over de verhouding 
·van de socialisten tot de liberalen. 

Men kan er o.m. het navolgende in lezen:· 
,,De situatie is echter nu eenmaal zo dat de 

vooruitstrevende groepen in de confessionele 
partijen zich hebben vastgeketend aan de con
servatieve. De P.v.d.A. heeft dit feit te aan
vaarden. Het wordt voor haar dus een vraag 
van het vinden van een zo goed mogelijk com
promis. En of zij dat moet sluiten met de con
servatieven uit de KVP, de ARP of de VVD, 
maakt voor haar weinig verschil. Mits het 
compromis maar recht doet wedervaren aan 
de eisen, die de P.v.d.A. op grond van de ver
kiezingsuitslag gerechtigd is te stellen. Dat is 
het principiële punt, waaraan zij verplicht is 
vast te houden." 

Tot zover Het Vrije Volk. 
Wij moeten zeggen: een dergelijk geschrijf. 

. is niet wars van de nodige zelfverheerlglting en 
arrogantie. Het komt in feite hier op neer, dat 
alle "conservatieven" bij gebrek aan beter dan 
tenslotte wel met de P.v.d.A; mee mogen doen. 
Wij geloven niet, dat een dergelijke taal er toe 
bijdraagt om te komen tot een eerlijk en open 
overleg.· 

Rode arrogantie (11) 

Maar er komt nog meer. 
Het Vrije Volk besluit zijn zelfverheer-

lijkende beschouwing als volgt: . 
"De tijd dat de KVP zich een progressieve 

programmapartij wilde en kon noemen, is lang 
voorbij. Het. conservatisme in de KVP, in de 
ARP en in de VVD hebben in de verkiezings
strijd op opvallend gelijke wijze de sociaal-eco
nomische inzichten van de PvdA- tevergeefs 
..l:.l- bestreden. 

Nu de ongelukkige partijvomüng op confes
sionele grondslag de enige ·vooruitstrevende 
partij noopt bij het zoeken van progressieven 
in de andere partijen in overleg te treden met 
het conservatisme, doet het principieel weinig 
terzake, met welke vertegenwoordigers van 
het conservatisme een aanvaardbaar program 
~ordt opgesteld. Terzake doet of het program 
inderdaad aanvaardbaar is - en wordt uit7 

gevoerd". 
·Tot zover weer Het Vrije Volk. 
De opmerkingen spreken voor zich zelf. Er 

is maar één partij in ons land, die progressief 
is. In de andere partijen lopen dan nog wel 
enkele progressieven rond, maar om die te be
naderen moet de PvdA eerst in overleg treden 
met het conservatisme. 

Nogmaals, wij kunnen nu niet bepaald zeg
gen, dat een dergelijke laatdunkende wijze van 
voorstellen bevorderlijk is om de politieke par
tijen in ons land nader tot elkaar te brengen. 

,(Vervolg van pag. 1) 

uese Rijksdelen kon vervolgens komen te vervallen. 
Daarmee werd op twee belangrijke punten, die de 
A.R. aan de orde hadden gesteld, voldoening ver-

. schaft", 
In datzelfde stuk schreef "Trouw" op ··d~ avona 

van die dag, waarop alle andere kranten nog slechts 
doelden op de m o g e 1 ij k h e i d, dat thans spoe
dig het ,;nieuwe" Kabinet zou zijn gevormd: "De 
Kabinetsformatie-crisis is vandaag ten einde geko
men"'. · 

Tot het laatst toe moesten alle middeleR te baat 
worden genomen, om toch maar te forceren, dat zij 

.io het Kabinet-D.rees zouden blijven zitten. 

. De <NnZwaai van informateur mr. Burger, welke 
zelfs in het socialistische ,;Parool" duidelijke afkeu
ring vond, heeft deze opzet, zoals het er op het 
ogenblik, dat wij .dit schrijven, uitziet, yerwezenlijkt. 

Na vier jaar meeregeren h~ben de anti-revolutio
aairen van de kiezers de kous op de kop gekregen. 
We laten het oordeel over deze jongste gang van 

. zaken gaarne aan de toekomstige kiezer ov.er. · 
. De V.V.D. heeft zich in deze crisis niets te ver

'Wijtm, ó6k niet in het licht van het adres der Tijf
en-twiRtig Leidse hoogleraren, met welb strekking, 
we oos · ia alsemeRe zin Jleier wel kunnen .erenigen. 

Daarom gaan we de toekomst met .ertrouwen 
tegemoet. • A. 

Wat de Vrije Volk-schrijver met deze onver
zoenlijke en irriterende houding naar buiten 
wil bereiken, is ons volslagen een raadsel. 
. ~et is dan ook weer kennelijk voor eigen 
knng bestemd om de eigen massa systematisch 
te doordrenken van het "evangelie van de haat 
en de onverzoenlijkheid". 

Dergelijke, het landsbelang vertroebelende 
voorlichting kunnen wij slechts met één woord 
betitelen: kwajongenswerk! 

Nogmaals de politiek aL. 
huisbaas 

Het de vorige week in deze kolommen ge
signaleerde feit van de wel zeer merk

waardige wijze, waarop de gemeente Zutfen 
het bouwvolume 1956 wenst te verdelen n.l. op 
basis van de uitslagen van de gemeenteraads
verkiezingen, heeft ons Tweede Kamerlid, de 
heer G. Ritmeester aanleiding gegeven schrif
telijke vragen te richten tot de ministers van 
Wederopbouw en Binnenlandse Zaken. 

Onze·geestverwant heeft daarbij het verzoek 
gedaan het college van B. en W. in ~ gemeen
te Zutfen tot de orde te roepen . 

Wij hebben uiteraard van dit initiatief met 
veel instemming kennis genomen. 

Op het moment, dat wij deze regels schrij
ven is nog niet bekend hoe het antwoord van 
beide ministers zal luiden. · 

Wel heeft Het Vrije Volk op deze zaak com
me1?-t8;3-r. geleverd en het yerheugt ons, dat het 
soCiahstlsche dagblad zich vierkant tegenover 
de socialistische burgemeester en de twee 
socialistische wethouders in het college van B. 
en W. te Zutfen stelt. Het doet dit weliswaar 
in een meer vergoelijkende zin, doch dit neemt 
niet weg, dat het socialistische dagblad zich in 
deze in dll:~delijke taal heeft uitgesproken, 
waarvan WlJ met voldoening hebben kennis
genomen. 

Te kort~,, polsstok 
'11ijdens. dè jongste jaarvergadering van 
.1. -bet Centraal Sociaal Werkgevers Ver

bond, de vorige week te Scheveningen gehou
den, heeft de voorzitter van deze organisatie, 
mr. F: H.A. de Graaff verklaard, dat de loon
ontwikkeling in 1955 en 1956 vermoedelijk een 
zekere voorsprong heeft genomen op hetgeen 
economisch verantwoord is. 

"Naar ik verwacht'\ aldus mr. De Graaff, 
"zal aan de dag treden, dat men verder is ge
spongen dan de economische polsstok lang is". 

De heer De Graaff - die een nadrukkelijk 
beroep op de werkgevers deed, de discipline 
ten aanzien van de geordende loonverhoudin-

. gen te bewaren - wees er verder op, dat de 
opwaartse· druk op het loon- en prijsniveau een 
gevaar blijft vormen voor de Nederlandse con-
currentiepositie en export. · 

Hij verklaarde voorts, dat de gemiddelde 
reële lonen van januari 1954 tot augustus 1956 
met niet minder dan 20% stegen. 

Wij weten het reeds. Dit is geen nieuws. Wij 
moch~en op deze plaats reeds vaker waarschu
wende woorden in dit verband aanhalen. Zij 
vormen een ernstig en noodzakelijk tegenwicht 
tegen te vaak geuite optimistische verwachtin
gen, die slechts tot grote te:leurstellingen en 
~oe~_kunnen voeren. indien zij niet. 
wtkomen. · 

Vooral de factor van de arbeidsproduktivi
teit wordt bij deze optimistische verwachtingen 
vaak verwaarloosd. 

Men hoede zich toch vooral voor de beden
kelijke tendens, waarbij de ontwikkeling van 
de lonen vooruit loopt op de ontwikkeling van 
de produktiviteit. · 

.Dodende nivellering 

Van belang waren ook de navolgende woor
den door de voorzitter vän het centraal 

Sociaal Werkgevers Verbond op de jaarverga
dering te Scheveningen uitgesproken: 

":a:oewel het bedrijfsleven er de laatste jaren 
voor tracht te waken, dat de inkomenspositie 
van de beambten, inclusief die van de hogere 
gesalarieerden niet een nieuwe nivellering on
dèrgaat ten opzichte van die van de hand
arbeiders, is als gevolg van cie progressil!ft lle

·lasting het reële beambteninkomen atellig niet 
in dezelfde mate verbeterd". 
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De heer De Graaf drong er terecht op aaa 
dat op_ ciit vraagstuk de aandacht zal blijve~ 
gevestigd. 

Eenzel~de probleem bestaat er overigens ook 
ten_ aanzien van het te kleine verschil in be
lo~mg van de· geschoolde en ongeschoolde ar
beiders. 

. ~~n d~;gelijke nivellering is niet alleen· -on
bllhJk, ZIJ kan ook kwalijk bevorderlijk zijn 
voor de arbeidsproduktiviteit. 

Verstandige taal 

De bij ~~t N.V.V. aangesloten Algemene 
B~?MJfsbond voor de Meubilerings- en 

HoutbedriJven heeft de vorige week een con
gres gehouden, waarop door de voorzitter van 
deze organisatie, de heer K. v. d. Berg ver
standige taal is gesproken. 

De heer v. d. Berg verklaarde o.m. dat de 
grote zorgen, die de overspannen arbeidsmarkt 
teweeg · brengen, hem liever waren dan de 
werkloosheid in de jaren· dertig. Een verzuch
ting, die wij ?ns volkomen kunnen begrijpen. 

~~ar, zo, het de heer v .d. Berg er onmid
de~.k op volgen, ~och dienen wij op onze hoede 
te ZIJn. De verschillende loonronden hebben wij 
kunnen OJ?Vangen, evenals de uitbreiding van 
de vakantie en de vakantietoeslag. 

Men ~ent echter niet uit het oog te verlie
zen, zo gmg spr. verder, dat wij deel uitmaken 
van een bedrijfstak, die zeer conjunctuurgevoe
lig is. Wij moeten, bedenken, de zaak niet te 
over!rekken, want dan zouden wij een willige 
pram kunnen worden van de buitenlandse con
currentie. Symptomen in deze richting zijn 
reeds waar te nemen. 

Ook de heer v. d. Berg zeide met nadruk dat 
alle aandacht moet worden besteed aan' eeA 
produktiviteitsverhoging. 

Dit is klare en verstandige taal van iemand 
die zijn verantwoordelijkheid als vakbonds00.: 
~tuu.rder niet te licht neemt en er voor oppast 
illusies te wekken, die waarschijnlijk· later met 
kunnen worden waar gemaakt. . . . , 

De secretaris van het N.V.V., de heer Roe-
mers die zich op het jongste demonstratievè 
congres van het N.V.V. nogal in optimistische 
zin uitliet, was blijkbaar op de vergadering van. 
de meubelmakers, waar hij ook het woord 
voerde, nog niet van ·mening veranderd. · · · 
· · Wel gaf hij toe; dat de positiè van de bef:a,. 
lingsbalans tijdelg"k zorgen baart,. doch op Janro 
gere termijn verwac.htte hij een· verdere we1-
vaartsstijging. ; ' . ' , : ,,; 

Een uitspraak, die in zekere zin inging teget't 
de voorzichtige woorden van de heer v. d. Berg 

Wij zeiden het reeds de vorige week, wij hO:
pen van harte, dat de visie van de heer R~ 
mers juist blijkt te zijn, maar wij blijven het 
onverstandig vinden verwachtingen te wek• 
ken, waarvan men nog lang niet zeker is, dat 
zij inderdaad zullen kunnen worden gereali
seerd. 

Toch donkere wolken 

I n het licht van het bovenstaande is het 
niet oninteressant kennis te nemen van 

de mening van de Westduitse circulatiebank 
ten aanzien van de komende conjunctuuront
wikkeling. 

Een verdere stijging van de lonen en eeD. 
verdere toeneming van het particuliere ver
bruik, alsmede de ongustige ontwikkeling van 
het sparen ·geven genoemde bank redenen tot 
bezorgdheid . 

In haar jongste overzicht wijst de Bank 
Deutscher Lander er op, dat het nationale pro
dukt in West Duitsland in het eerste halfjaar 
van 1956 met 10,6 procent toenam en dat het 
particuliere verbruik in diezelfde periode met 
12,3 procent vermeerderde. 

De toeneming van het verbruik duurt voort 
en heeft zelfs de neiging nog groter te worden. 
Bijzonder bedenkelijk is, dat de ontwikk~ 
de laatste tijd ook hier vooruitloopt op de oae
wikkeling van de produktiviteit. -

Het verschil tussell het ni'9.èau ftll de loMII. 
en dat van de produktiviteit zal nog grootft' . 
w:orden door de neiging tot verirorting nn de 
arbeidstijd. 

De ·Bànk verwacht dan ook YIU1 de West 
-'Duitse l'égei'Îng spoedige maatregelen tot sti
mulering van de op het ogenblik sterk vermin

. derde luBt tot aparea. 
Moge de Bank dit alles niet juist zien, wij 

hopen het van harte. Het is in elk geval een 
·teken aan de wand, waaraan men niet met een 

. Gilverantwoord optimisme voorbij mag gaan. 



Bela~grijk werk Tan 
de Wereld Gezond

heids Organisatie_ 
Het is thans 10 jaar geleden dat de 

vertegenwoordigers van 61 landen te 
New York de constitutie van de Wereld 
Gezondheid!'! Organisatie tekenden, met 
het dqel de gezondheid van alle volken 
zo hoog mogelijk op te voeren. 

Nu telt de W.G.O. 84 landen als leden 
en 4 als geassocieerd. Behalve de hoÓfd• 
zetel, die in Genève gevestigd is, be
staan er 6 regionale bureaux in ver-

. schillende werelddelen, terwijl het jaar
lijks budget ongeveer 11 miljoen dollar 
bedraagt. Men schat dat tot 1956 plus 
minus 400 miljoen personen (t.w. een 
!llesde van de wereldbevolking) reeds 
door de moderne bestrijding tegen ma
laria, t.b.c. en treponematosen baat 
hebben gevonden. 

Behalve eèn werelddienst van epide
miologische inlichtingen, schenkt de 
W.G.O. bijstand aan meer dan 500 sani
taire projecten in 108 verschillende lan
den. Een groot aantal van deze werken 
zomede door de hulp van het V.N. Fonds 
voor Kinderbescherming en van dat' der 
technische hulpverlening ten uitvoer 
gebracht. 

Onlangs heeft het comité van specia
lis11en inzake insectenvernietiging zich 
bezig gehouden met de weerstand tegen 
die vernietiging van insecten die ziekten 
overbrengen. Dit- is een zet)r ernstig 
probleem, aangezien malal'!iá, pest, fila
risse (elephantiasis), dysent!)rie, e.a. 
door muggen, vliegen, vlooien aan de 
mens worden overgebracht. 

De ontdekking van DDT en andere 
middelen hebb~n verrassende, zelfs· fan
tastische resultaten opgeleverd, waar
van de economische en sociale voordelen 
niet . te overschatten zijn. Doch onge
lukkigerwijs, beginnen thans enige in
sectensè>orten een zekere weerstand te-

. gen de vernietigingsmiddelen te verto
. 'ii~, •hetgeen het aanvankelijke optimis
"tnië'hèêft doen dalen.:Om'die·reden heeft 
'dil •W.G.O. met nadruk aanbevolen om 
de wereldcampagne tegen malaria met 
spoed voort l'·be· zetten, alvorens die 
weerstand .. een grotere omvang aan-

. neemt en algemeen wordt, 
Volgens' de enquête door de· W.G.O. 

iln vele landen gehouden, zijn 10 insec
. teilsoorten weerbaar .geworden. De weer-
stan9en is .beden algeheel blj de huis

. vlieg; ze wpr<lt steeds frequenter bij de 
• · 'i'lo · en·' is. plaatselijk .waargenomen bij 
:~scllillende• >Soorten muggen. Boven-

•l'8îtla ontwi~lt de weerstantl zich bij 27 
· · ibtdere· insecten die min of minder be

langrijk voor de volksgezondheid zijn. 
.' Deze strijd· tegen de ziekte-overbren
gende insecten is slechts een onderdeel 
van • het belangrijke werk, dat door. de 

· W.G.O. ondernomen wordt. 

Coplo voor 4oso rubrieK to sondoa aoor1 
Mojuffr. Joh. H. Sprla,.r, Alexoatlor
ttroot 16, HoorloM. 

. 
Naiaarsconferentie 

Vrouwen in de V. V.D. 
Politieke beschouwingen 

op zeer hoog peil 

De tweedaagsè najaarsconferenties 
van de Vrouwen in de V.V.D. 

bewegen zich in opwaartse lijn. Tij
dens het weekend van 6 en 7 oktober 
waren we met 110 deelneemsters bij
een op de "Pietersberg" in Oosterbeek 
en we genoten van een conferentie, 
die politieke beschouwingen bood op 
zeer hoog peil. 

Was het beleefdheid of een bewijs 
van onze toch nimmer verflauwende 
bewondering, die twee mannen als 
voornaamste leiders op het program
ma bracht? Waarschijnlijk was het 
opdat zij ons voorlichting zouden ge
ven op het gebied van de cijfers: 
"Lonen en prijzen" en "De belastin
_gen en de vrouw", het gebied, waarop 
hun suprematie onbestreden blijft. 

Mr. H. F. van Leeuwen, ons op het 
terrein . van de financiën gezagheb
bend Kamerlid en de heer M. A. Wis
selink, privaat-docent te Amsterdam, 
namen deze cijfervraagstukken · als 
spelenderwijs ter hand met de petil· 
lante toets, die ook steeds de charme 
uitmaakt van de betoogtrant van 
mevr. J. M. Stoffels-van Haaften. 

Zij gaf op verzoek een overzicht 
vergezeld van een mooie. schriftelijke 
samenvatting van de handelingsbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw, 
die begin 1957 werkelijkheid gaat 
worden. Bij het beantwoorden van 
vragen, die naar aanleiding van deze 
materie gesteld waren, zei mevr.-Stof· 
fels, dat er stellig, nog heel wat ju
risprudentie gevormd zal moeten , 
worden om twijfelgev&llen vast te 
leggen. Grote soepelheid zal gevergd 
worden van de bankinstellingen . 

De zaterdagàvortd werd . besloten 
:met een voordracht bij lichtbeelden 
door mevr: dr. M. Hartgerink~Koo
nians uit Groriingeri; die haar kinde
ren ·in emigratiegebiéden ·had · Op ge- . 
zocht en de problemen van ·emigratie 
grondig had bestudeerd . 

Na de morgenwijding door de heer 
De Ridder uit Beilen hebben zondag
morgen tijdens het vragenuur de pre
sidente, mevr. mr. E. A. J. Scheltema-
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Conradi, gemeenteraadslid van Haar
lem, en mevr. A. Fortanier-de Wit op 
onderhoudende en gedegen wijze zeer 
uiteenlopende vragen beantwoord, 
veelal gelegen op het terrein van het 
politieke beleid. 

* * * 
, Aardig bracht mevr. De Vries· 

v. d. Hardt Aberson, die zater
dagmiddag het presidentschap waar
nam, zolarig mevr. Scheltema in de 
hoofdbestuursvergadering vertoefde, 
onder woorden, waarom ze zo geno
ten had van de rede van mr. Van 
Leeuwen. "Wij huisvrouwen", zei ze, 
"krijgen de cijfers, waar }let in de 
maatschappij om gaat, meestal van 
onderaf te zien; nu zagen we ze eens 
in het grote geheel". 

Mr. Van Leeuwen gaf een overzicht 
van de spanningen in ons economisch 
bestel. Hij toonde de dispariteit aan 
tussen de groothandelaarsprijzen (371) 
en de kosten van levensonderhoud 
(281), die het gevolg is van te lage 
huren, subsidiëringen en traagheid in 
aanpassing. 

Voor woninghuur geeft Nederland 
per jaar uit 1 miljard gulden, voor 
roken 800 mUjoen. De huren zullen, 
naar spreker's mening twee keer zo 
hoog moeten worden, willen ze het 
economisch niveau bereiken. Zou de 
huur reëler zijn vastgesteld, d,an zou 
er in veel geringere mate van wo· 
ningtekort sprake zijn. De woning is 
goedkoop en wordt ·als gevolg daar- ' 
van verkeerd gebruikt. De dispariteit 
tussen beloningen van industriearbei
ders en van hogere beambten is de 
laatste paar jaar wel iets verbeterd, 
maar is nog zeer groot. Mr. Van 
Leeuwen uitte critiek op de fout be
gaan door ministers, ook in andere 
landen, die de moderne kwaal, de 
"belonigsinflatie", ontstaan doordat de 
lonen te hoog zijn opgetrokken, willen 
tegengaan met middelen, die voor 
monetaire inflatie zijn bedoeld. "Het 
is of men hoestbonbons voorschrij~t 
tegen darmstoornis", zei hij, "of met 
spek schiet op een olifant". 

. . 
tingparagraaf op de helling zien. Zich 
v-erder beperkende tot de belasting
heffing in verband met de vrouw, 
noemde hij deze onjuist t.a.v. de on
gehuwde vrouw en van de gehuwde 
vrouw, in zoverre zij inkomsten in
brengt - hij maakte geen onder
scheid tussen inkomsten uit arbeid 
en die uit vermogen, omdat hij beide 
maatschappelijk van even groot be
lang acht - en ook t.a.v. de gehuwde 
vrouw, die geen eigen inkomsten 
heeft. De ongehuwde vrouw gaat ge
bukt onder het "straftarief" van het 
ongehuwd zijn, evenals de ongehuwde 
man. De vrijgezellenbelasting brengt 
30 miljoen gulden op. 

Dwaas noemde spr. het, dat ons be· 
lastingstelsel, ver achter blijvende bij 
de geest van de tijd ervan uitgaat, 
dat de vrouw, zodra zij gehuwd is 
niet meer bestaat. Inkomsten van de 
vrouw worden opgeteld bij die van 
de man. In deze tijd van ·grote be
hoefte 'aan vrouwelijke~ wèrkzaam· · 
heid is dit een ongewenste rem op 
dat werken. 

De heer Wisselink bepleitte een ex-. 
tra vrijstelling voor de buitenshuis 
werkende gehuwde vrouw van f !!00 
en voor het echtpaar derhalve van 
f 3000. Omdat het leven in echtver
bintenis goedkoper is dan het leven 
van een ongetrouwde vrouw, zou spr. 
voor de gehuwde vrouw met eigen 
inkomen een belastingtarief wensen 
op het peil van h~ gemiddelde aan· 
slagpercentage van de man in het be
treffende jaar. . 

Een belastingvermindering van 150 
miljoen per jaar zou het gevolg zijn 
van de door spr. genoemde regeling 
naar Frans voorbeeld, waarbij in het 
huwelij~ twee personen worden aan
gemerkt als genieters van het inko· 
men van de man. De man wordt dan 
voor 3 en de vrouw voor 2 geteld. 
We zijn werkelijk wel aan enkele wij
zigingen toe, zo meende spreker. Als 
gevolg van de Duitse bezetting be
hoort Nederland in Europa tot de 
landen, waar de meeste belasting be
taald wordt. West-Duitsland zelf 
heeft het systeem allang herzien. 

* 

Hoe moet nu het beleid van en mi
nister van financiën zijn? Mr. Van 
Leeuwen zei niet té "delen in het 
alarmisme. Hij hecht· weinig waarde 
aan overheidsmaatregelen tot tegen· De presidente hoopte, dat de afde-
wicht. De overheid moet allereerst lingen de door deze spreker 
zijn eigen evenwicht zoeken en zich naar vpren gebrachte punten gedu· 
zo neutraal mogelijk gedragen. rend~ de winter eens verder zouden ,_ , 

N()(Mjztlkelijk. noemde spr. directe bespr~ken. 
afschaffing van premiën op investe- Mevrouw Scheltema, die tijdens de 
ringen, van de subsidie op. melk en conferentie in de vorm :van een 
andere maatregelen, die de prijs ver- reusachtige corsage een kleine na
valsen. V~tn belang achtte spr. het, hulàiging ontving in verband met 
dat. de ~elff\nancï.erin~ van c:J.e in,c;IJ.I.S· haar . 25-jarig geineenteraadslidmaat
trie 'niet ·in het gedrang komt: . s~:hap, beloofde de· Iedé:n 'eém enigs

De rentevoet dient iets verhoogd zms feestelijk viering in de zomer 
te worde1;1. Overbeste.dingen. noch on- van 1957 van het JO-jarig bestaan van 

. derbestedingen dienen te worden ge- "Vrouwen in de V.V.D.". 
stimuleerd. ~n toen gingen we geestelijk ver-

* * * fr1st de natte zondagmiddag in, er 

D
e twe.ede spreker op deze. con- zeer van overtuigd, dat die viering 
fereritie, de heer M. A. Wisselink, er van moet komen en goed 4>0k! · 

wilde niets minder dan de hele belas· J. M. H. 
,:·. 

Genève. L. C. A. VAN EEGHEN. ~--------------------------~-------------J. 
Meer gemeentelijke 
onvrijheden 

I n de gemeente V,eghel is men ertoe over
gegaan kijkgeld te heffen van televisie

programma's, die in café's aldaar zijn te zien. 
pe ca~é-televis.ieh<;>~der .?etaalt op deze wijze 

bmten ZIJn gebruikeliJke kiJkgeld, een rijksdaal
der per kwartaal aan de gemeente. 

Alsof deze bepaling al niet vreemdsoortig 
g~noeg is, oefent de gemeente ook nog censuur· 

. mt over de programma's, die in de café's te 
zien zijn. 

Er mogen uitsluitend uitzendingen worden ' 
v.ertoond vaq de Nederlandse Televisie Stich-

·. tmg, de door deze gerelayeerde buitenlandse 
programma's en sportuitzendingen en jour-
naals. · · 

· Dit· b~tek~nt! dat Duitse en Belgische pro
gramma s, die m Veghel zeer goed zijn te vol-
gen, niet mogen worden vertoond. · 
· · · Wij vragen ons opnieuw af: waar gaat het 
op deze wijze met de vrijheid in Nederland 

.heen?· 
. ~ok hier past een woord· van fel prot~st, ter

WIJl teven~ _naar wegen dient te worden gezocht 
om dergellJke volkomen on-democratische uit
wassen snel en afdoende de kop in te drukken. 

Geen Sinterklaaspolitiek 

Gelukkig kan men in de socialistische pers 
ook nog wel verstandige taai aantref

fen. Zo lazen wij in het socialistische dagblad 

Het Parool een zeer opmerkelijk artikel van de 
hand van dr. W. J. van de Woestijne, waarin 
.deze o.m. het navolgende schrijft: 

"In het jaa.r 1957 zijn wij dan ook ernstige 
economische en sociale spaningen te verwach
ten en desondanks wordt ons een begroting 
·voorgelegd, die de zaak op de oude voet meent 
te kunnen voortzetten". 

En verder: 

"Een ding hopen wij daarom, n.l. dat bij de 
nieuwe pogingen tot kabinetsformatie de poli
tieke partijen zich niet zullen laten leiden door 
de wens om Sinterklaas te spelen, want dan 
zal uit de zak van Piet slechts de gard te voor
schijn komen". 

Welnu, dit achten wij zeer verstandige taal. 
Een taal, die reeds veel eerder had moeten op
klinken. Immers, bij de gehele gang van zaken 
de kabinetsformatie betreffende, krijgt men 
sterk de indruk, dat men zich van sommige zij
den te weinig heeft gerealiseerd, dat ons land 
op financieel-ëconomisch opzicht in zekere zin 

·met de rug tegen de muur staat, zodat het on
mogelijk is èn irreëêl om ruzie te maken over 
de verdeling van de huid van de beer die men 
nimmer zal schieten. / 

M.a.w. juist omdat men in financieel-econo
misch opzicht praktisch geen stap voor of ach
te~it kan maken, is het onbegrijpelijk, dat de 
kabmetscrisis zulk een geruime tijd heeft moe
ten duren. 

Ministeriële grapjes 

In de Volkskrant , troffen wij een verslàg 
aan van het heien van de eerste paal voor 

de te Eindhoven te bouwen Technische Hoge
school door minister Cals. 

Het blad schreef hierbij o.m. dat "waar de
missionaire ministers verschijnen, grapjes wor
den gemaakt; zeker als ze een goede kans ma
ken op een overstapje in het· nieuwe kabinet, 
dat er nog niet is" . 

Volgens hetzelfde blad veroorloofde minister 
Cals zich de navolgende geestigheid: 

"Ik ben blij, dat ik al~ demissionaire mmiS
ter weer eens aan het werk kan". Dit zei de 
heer Cals, toen hij geholpen door heibaas Huij
ser het touw greep, dat het heiblok moest re
gelen. 

"Ik weet niet", zo vervolgde minister Cals, 
"of ik de eer krijg ook als demissionair minis
ter dit gebouw nog te openen". 

Nu willen wij aan· deze geestigheden niets 
af doen. Zeker willen wij ook niet als zwart
kijkers worden gehouden, die de zin van de 
humor niet zouden onderkennen. 

Toch· vragen wij ons af, of het van een minis
ter juist is zich. bij een officiële plechtigheid 
grapjes te veroorloven over een wel zeer ern
stige zaak, die de ·grote meerderheid van ons 
volk allerminst grappig vindt, doch integendeel 
bedroevend. Bedroevend en ergerlijk. 
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Nieuw-Guinea, 
Grondt.vet en 
Regeringsprogram 

We hebben in de afgelopen maanden 
een aantal lezers door middel van "inge
zonden stukken' vrijelijk met elkander 
laten discussiëren over de Indonesië-poli-

·. tiek en Nieuw-Guinea. 
i Deze discussie zouden we nu graag 
t langzamerhand willen beëindigen - al
~. thans voorlopig. Men kan nu eenmaal 
' niet altijd op hetzelfde onderwerp blij-

ven doorgaan. Ook hier geldt bovendien 
hetgeen we de vorige week bij de aan
kondiging van onze eerste nieuwe plan
nen voor het blad. reeds te kennen gaven: 
Te grote en te langdurige gelijkvormig
heid doodt de belangstelling. 

Misschien al bij het debat over de Re-
' geringsverklaring van het nieuwe Kabi

net - dat er toch eens zal moeten komen! 
- maar in ieder geval bij het begrotings
debat van november/december, komt de 
Indonesië-politiek en die betreffende 
Nieuw-Guinea ·vanzelf weer in de Kamer 
in bespreking, En eveneens vanzelfspre
kend zullen wij daar dan in ons blad 
aandacht aan wijden. 

Het hieronder volgende zullen we nu 
dus gaarne voorlopig als afsluiting van 
deze discussie beschouwen. Willen de de
baters hun gedachtenwisseling toch nog· 
voortzetten, dan zijn we bereid, hun 
verdere eventuele reacties aan de ander 
door te zenden. Zij kunnen hun discussie 
dan ·desgewenst rechtstreeks onder el
kani:Ier nog voortzètten. 

Twee· feitelijke· opmerkingen moeten 
ons echter wel van het hart naar aan
leiding van het beroep van de heer F. D. 
op de komende nieuwe Regering, waar
mee deze zijn hieronder sanièngçvattè 
betoog beëindigt. - . . , 
D~ 'eersie opi:ne~king is •deze.. d~t ·zo

juist, bij .d,e jongste GrQndwetsheyziening, 
~ederla.ndl! .!X~!';V.\'{,~Gui~ea. als ."grondge~ 
b1ed van h~t Koninkrijk" ,is aangew~zen. 

Artikel 1 van onze nieuwe Grondwet 
luidt thi!J:ls· immers: "Het grondgebied 
van het Koninkrijk der Nederlanden om
vat Nederland, Suriname, de Nederlàndse 
Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea". 

Onze tweede opmerking is, dat in het 
concept Regeringsprogram van de eerste 
formateur, dr. Drees, reeds een passage 
werd opgenomen met een duidelijke vin-

. gerwijzing naar de- Nederlandse souve
reiniteit over westelijk Nieuw-Guinea. 

Deze passage, is sedertdien gehand
haafd gebleven of (tijdens de formatie
werkzaamheden van prof. ·Romme) nog 
iets versterkt in de richting van de na
drukkelijke stipulering van de Neder-

'•landse souvereiniteit over dit gebied, 
: ·welks bevolking overigens zo spoedig 
,mogelijk zal worden rljp gemaakt voor 
een eigen beslissing krachtens het recht 
van zelfbeschikking. 

lndonesië-p"Olitiek 
De heer F. D. dan, teruggekeerd van 

vakantie, vond in ons blad van 4 augustus 
j.l. een ingezonden stuk van de heer J. 

( Doorman, lft>lonel der art. b.d., naat" aan
leiding van hetgeen wij in ons blad van 
21 juli als "ingezonden" van de heer F. D. 
hadden opgenomen, onder de titel: "Een 
nieuwe Indonesië-politiek gevraagd". 

' Onze briefschrijver stelt vast dat hÜ 
. niet pleitte voor "weggeven" va~ Nieuw

Guinea, maar voor het bevorderen van 
een betere verstandhouding met Indone-· 
sië, uit economische, of zo men wil com
merciële, overwegingèn, met de8noods als 
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consequentie ,,het weggeven van Nieuw
Guinea". 

Hoe analyseert, volgens onze brief
schrijver, nu de heer Doorman? Wij la" 
ten F. D. thans verder aan het woord: 

"Hij stelt tegenover enkele door mij 
genoemde feiten de vooroorlogse situatie 
zonder verder commentaar. Eén voor
beeld: Ik verwees naar de 80.000 Neder
landers, die thans nog in Indonesië hun 
bestaan hebben. De heer Doorman wijst 
er da!lrtegenover op, dat er vóór de oor
log 240.000 Nederlanders waren. Maar 
wat wil hij hiermede nu eigenlijk zeggen? 
Dat de laatste 80.000 Nederlanders dan 
óók maar weg moeten gaan? _ 

Vóór de oorlog was in Nederland een 
woning-overschot, thans is er een wo
ning-tekort. Moeten wij daarom maar op
houden, huizen te bouwen? 

De geachte inzender verwijt mij "een 
volslagen. gemis aan inzicht in de bui
tenlandse politiek van de U.S.A. en 
Australië" en betoogt, dat beide staten 
nooit toe zullen staan, dat Nieuw-Guinea 
uit handen van de "bondgenoot Neder
land" in andere handen overgaat. 

Denkt de inzender nu werkelijk, dat' 
i n d i e n er een Pacific-oorlog zou uit
breken en indien de U.S.A. of Austra
lië dan het steunpunt NieuwcGuinea· no
dig zouden ftebben, het eni~ verschil 
maakt of dit in handen van Nederland of 
van Indonesië is? Zij zullen het heus toch 
wel bezetten en zeker niet te laat!. 

Zoals de situatie thans is, hebben we 
m.i. de internationale stemming "tot be
houd van Nieuw-Guinea" helemaal niet 
mee, het zal ons te eniger tijd to~h "af
genomen" worden en behalve het verlies 
van Nieuw-Guinea hebben we dan ook 
nog het verlies aan goodwill". 

Aldus de heer F. D., die zijn brief dan 
eindigt met als zijn mening uit te spre
ken, dat de gedachtengang van zijn op
posant veel meer· ,;defaitistiseh" is dan 
een meer soepele en praktisclié ·houding, 
waatt,nede in een geest ván' wederzijds 
begrip · en toenadering· bereikt zal 
ki.trmen worden, dat wij door de inter
nationale concurrim'tie niet uit Indonesië 
verdrongen 'zullen wbrdeh. 

'Ilij hoopt dan tenslotte, dat "een' nieu
we Regeringdie opgave met 'begrip en 
steun van het Parlement zal kunne'ri vol-
brengen". - · .· 

In het nummer van 8 september vertelt 
de heer Boele van Hensbroek ons - al
dus schrijft de heer J. Haspers, te Rot
terdam ~ dat de hèer Soekarno als vrees 
zou koesteren: de grote bloei var, Nie•'W
Guinea, waardoor ontevredenheid in het 
minder bloeiende Indonesië zou kunnen 
ontstaan. 

Het lijkt deze tweede briefschrijver 
niet waarschijnlijk, dat deze vrees de 
heer Soekarno leidt. Laten we, zo schrijft 
de heer H. verder, liever de door hemzelf 
aangegeven reden aanvaarden: Zolang 
Irian niet bij Indonesië is gevoegd, leeft 

·het oude kolonialisme voort en kan de 
revolutie niet worden beëindigd. 

Di~ impliceert: a. een "begrijpende" 
houdmg vrrn de bevolking aan wie nu 
een duidelijke oorzaak wordt gesugge
reerd van toestanden, die na de revolu-

. , .ti~ _slechter zijn dan daarvóór; b. een 
. buitengewoon voordelige, ja. onaantàst

bare j){lsitie voor de huidil"e machtheb-
bers. '' 

Verstandelijk bezien zou Nederlan1 
niet beter !kunnen doen dan Nienw-Gui
nea•prijsgeven. Zou het waar ziin. r'lat 
de revolutie-stemming zou ophouden, 
dan zou Nederland zelfs een .beroep l<;:Pn
nen doen op een bevordering van het 
welzijn _yan degenen,. die het beter Iq.m
nen kriJ>gen onder· normale omstandi.Y
heden; dèze zijn in ·aantal aawzienlijk 
hoger dan degenen, die in Nieuw-Gui
nea wonen. 

Wij weten echter,' zo geeft de heer H. 
toe, dat zodra Nieuw·-Guinea bij lildone
sië zou zijn gevoegd, een andere spreu:{ 

-zou worden gevonden om het revoluti!!
tijdperk te verlengen en dat wlj niet an
ders zouden hebben berêikt dan het 
overgeven van Nieuw-Guinea aan èen 
bewind, dat vree~d is aan de .bevolking 
en ·dat getoond h~eft, zich niet aan de · 
afspraken betreffende he zelfbestuur te 
houden. 

Moeten wij, vraagt onze Rotterdamse 
briefschrijver anderzijds het Nieuw
Guinea-avontuur" voort~etten d~ Aus-

·tralië, dat ons in de moeilijke jare11 op
zettelijk heeft gedwarsboomd, te helpen 
een bufferstaat te vormen? Australië 
heeft het niet verdiend! 

Wat. hem het meest frappeert, is de 
opvattmg van de heer Boele van Hens
broek, dat Nederland t.z. t. de gelegEm
beid zou hebben, de leiding over een 
autochtone bevolking over te geven. 

De ervaring leert naar de mening van 
de heer H., dat daartoe de gelegenheid 
niet geboden wordt. De enige reden om 
Nieuw-Guinea, onder hoger toezicht van 
de Verenigde Naties, te besturen en 
daaraan grote offers ten koste te leggen, 
lkan z.i. siechts zijn, dat wij een histori
sche verantwoordelijkheid gevoelen. 

Verstandelijk, aldus herhaalt deze in
zender, zouden wij .,Nieuw-Guinea zon
der meer moeten afstaan". Onze eer en 
onze trots verzetten zich daartegen. Wij 
weten echter, hoe weinig deze deugden 
in internationale verhoudingen · worden 
gewaardeerd. 

Laten wij beseffen, dat Nieuw-Guinea 
een tragedie is en blijft. 

Niets . tn de ijskast 
De derde brief kwam ook al van een 

inzender, die wij meer aan het woord 
hebben gelaten. Het is de heer A. F. 
van Wieringen jr., uit Amsterdam-Slo
termeer. Deze is verontwaardigd over de 
methode van discussie-voeren van de 
heer F. Wagenmaker, uit Delft, die 
schreef· over: "het afreageren van over
spanl).en nationalistische gevoelens". 

De hee~ Van Wieringen ziet daarin een 
j){lging, te trachten de tegenspeler in ae 
discussie schaakmat te zetten door hem 
"een of ·andere ziekelij.ke afwijking toe 
te denken, waardoor deze dus • .iet meer 
ais volwaardig zou kunnen worden be
schouwd". 

Overf~ens, zo stelt hij vast, is er geen 
sprake van, dat Nieuw-Guinea .in de -ijs
kast is geraakt. Niets is minder waar: 
Er wordt in dat land hard gewerlkt aan 

: de. opbouw. Iedereen werkt er. Het is de 
~acto en de jure bezit van Nederland. 

. Het is er. rustig, maar bedrijvig: Er · is 
• ~ gee);l spral{e van , oproer, nergens. Er is 

niets .aan de hand: Er is niets in de "ijs
kast". 

Alleen Indonesië dreint om hèt bezit 
van het land. Daarom vraagt hij zich 

. af: wat moet de Synode? 
Tenslotte die opmerking over het sa

mengaan met Australië. Waarom niet? 
Hij heeft nog niemand van de tegen. 
standers van de "Oproep" deze moge
lijkheid horen verwerpen. Dit is z. i. dan 
ook ongeveer het enige land dat we 
kunnen vertrouwen. Hij heeft evenwel 
het gevoel, dat de Synode dit niet lte•?ft 
bedoeld! 

Australië vóór 
en n(l 1949 

Aan de redactionele aantekening, wel 
ke wij aan het slot van deze gedachten: 
wisseling lieten voorafgaan, willen we 
hier nog een feitelijke aantekening toe
voegen over Australië, dat zowel door 

· de eerste als door de Jaatste inzender is 
ter spra~e gebraf}lt. 

Pas toen de socialistische Regering 
van Evatt, na een achtjarig bewind, 
was verslagen en de nieuwe Au:trali
sche Regeringscoalitie, bestaande uit d·e 
Liberale Partij van premier Menzies en 
de Agrarische Partij {Country Party) 
na de verkiezingsQverwinning van 1949 
aan het bewind kwam, is de situatie 
to · ~.al gewijzigd. 

Voordien stond Australië tegenover 
ons en men zal zich herinneren, hoe de 
communistische (misschien ook wei ten 
dele socialistische) havenarbeiders al
daar onze.schepen hebben geboycot tij
dens de politionel? acties. 

Sedert het optreden van de liberaal
agrarische coalitie onder Menzies is 
Australië, zoals het in en door zijn Re
gering wordt gerepresenteerd, inder
daad volledig aan Nederlandse zijde ko
men te staan en een betrouwbare bond
genoot, waar het Nieuw-Guinea betreft, 
geworden. 

Bij de verkiezing·en-van 1951 en 1954 
kreeg deze coalitie wederom een - zij 
het wat kleinere - meerderheid van de 
Australische kiezers. 

A. 
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BOEKBESPREKING 
"Nederland staat terecht in Indo
nesië". Achtergronden· van de pro
cessen tegen Nederlanders In Dja
karta, door H. C. Beynon. Ultg. 
A. W. Bruna & Zn., Utrecht. 

Men kan de titel van dit ons ter be
spreking toegezonden boek- in tweeërlei 
zin verstaan. Bedoelt de schrijver er
med{', dat in de geruchtmakende pro
cessen tegen wijlen . Jungschläger· 
Schmidt e.a. over het hoofd der be~ 
klaagden heen de Indonesische justitie 
een rol speelt in de politieke controver
sen die tussen Nederland en Indonesië 
bestaan, dan zal wel ieder, die politiek 
en rechtspraak van elkaar gescheiden 
gehouden wil zien, het met hem eens 
zijn: dit is hier niet geschied. Méér: 
dan zal ieder de schrijver dankbaar zijn 

• voor de overtuigende wijze, waarop hij 
aantoont, dat deze processen politieke 
processen zijn en daarom de naam van 
jurid.ische processen iiiet waardig. 

Eerst bij lezing van het "slotwoord" 
dringt zi~h aan de lezer de indruk op, 
dat de titel toch anders moet worden 
gevat. Daar zegt de auteur het onom
wonden: ,.Nederland staat terecht in 
Indonesië'' is met opzet de titel die wij 
voor dit boek kozen. Want niet Schmidt 
of Jungschläger of andere landgenoten 
stonden in de beklaagdenbank te Dja
karta voor de rechter, maar de Neder
landse politiek ten opzichte van Indo
nesië in heden en verleden". 

Hiermede wordt tegelijk aan het be-. 
grip ,;terecht staan" een inhoud toege
kend die er te enenmale vreemd aan is. 
Zijn er controversen tussen twee par
tijen - in casu Nederland en Indonesië 
- dan is nimmer één der partijen be
voegd, hierin als ,,rechter" op te tre
den. Zij wordt dan rechter in eigen 
zaak en de ,.terecht staande" partij zal 
geen enkele uitspraak terzake als 
rechtspraak kunnen erkennen, evenmin 
als derden dit zullen kunnen doen. 

Achten wij dus de titel en de conclu
sies, welke de schrijver in zijn . .alpt
woord daaraan, verbindt, onjuist, ,dit is 
voor ons geen reden onze lezers de" lec
tuur van dit boek te ontraden; Integen
deel. Het geeft niet alleen een uiterst 
knap overzicht van al hetgeen zich in 
de procedures tegen Jungschläger en 
Schmidt heeft afgespeeld en bevestigt 
daarmede . overtuigend de indruk, dat 
het ,,recht" hier met voeten getreden 
is - reden waarom we dit boek, gaarne 
internationale verspreiding toewensen 
- het stelt deze processen in het ru~me 
verband, waarin het ;,recht" ,iJt,@do
nesië waarlijk , niet alleen ten• 4etri
mente van "verdachte" Nederlanders 
ontspoord is; 

In dit alles doet de auteur zich ken
. nen als een betrouwbare gids, "nourt'i 
, dans Ie sérall'', immers g.eboren en ge

togen in Indonesië ,en. als con-espondent 
van De Volkskrant persoonlijke omgang 
gehad :hebbende .met talrijke bij de pro
cessen betrokkenen, zowel van Indone
sische als van Nederlandse zijde. Wij 
nemen zonder voorbehoud aan wat op . 
de omslag van het boek gezegd wordt: 
er zullen weinigen zijn die over zoveel 
insid<'-information beschikken als deze 
schr~jver, die daardoor in staat was, 
het Nederlandse publiek bekend te ma
ken met "de feiten achter de feiten", 
welke nimmer in de pers werden .gepu
bliceerd. 

Wat onze bezwaren tegen het Slot
woord betreft, kunnen wij ons gerede-

- lijk aansluiten bij hetgeen prof. Van 
Bernmelen in een "Voorwoord" schrijft._ 
,.De derde reden - zo deelt deze.' mede 
- voor dit voorwoord is daarin gele• 
gen, dat het mij de mogelijkheid biedt 
om nog eens opnieuw er op aan te drin
gen, een oplossing van alle geschiiien te 
zoeken in uitspraken van een int~rna
tionale onafhankelijke rechter. Op die 
wijze pleit ik voor een enigszins andere 
oplossing van de moeilijkheden dan de 
auteur. in zijn Slotwoord doet. Hij wil 
de moeilijkheden oplossen door toege• 
ven. Ik zou het willen doen door onaf· 
hankelijke en onpartijdige rechtspraak. 
Ons doel is echter hetzelfde: herslèl 
van goede en vriendschappelijke betrek
kingen tussen Indonesië en Nederland 
op een voet van volstrekte gelijkheid en 
gelijkwaardigheid", · 

In verband hiermede willen wij onze 
lezers wijzen op een uiterst interessant 
artikel, geschreven door een (anonie
me) groep vrienden van Indonesië in de 
september-aflevering van ,.Wending". 
In tegenstelling met vele ' andere be
schouwingen die wij in dit ,.progres-

, sieve" maandblad plegen aan te treff.en, 
vinden we hier eveneens een _poging tot 
objectieve voorlichting omtrent de ach
tergronden van de bestaande controver
sen tussen Nederland en Indonesië, die 
verhelderend kan werken. 

deR. 
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.;a.,~: dáar viAden ~en Jlla.&';8 ~ llervenBclea ea Gerefet"

~ Bervonnden en Lutltersen, Herverroden en ~ten, IIHIAl'" eek 
die gebeuren buiten de eigenlijke Raad (de Oecnmenische Raad, v. M.) om en 
:bebben in deze tien of elf jaren feitelijk neg weinig opgeleverd. 

Integendeel: bet lijkt ~f de Dèopsgeziaden :DeepsgedBder, 4e Lut-hersen 
Lutherser, de Remoas~ten Rem.oastrantl!ler en vooral de Hervormden Her
vormder Zijn geworden. En zowat ieder ander kerkgeBOOtschap trok zielt even zeer 
terug op zichzelf". aldus dr. Reering in Het Remonstrantse weekblad. 

.,T-~ verontrust en gescbokt'! beb~Jeu vijfeatwilltig IJeoglerareu van 
de faculteit der redltsgeleerdheid te Leiden aan de voorzitters van de Kamer
fraeties, ~trekkea bj de KabiRetsformatie, hun bezorgdheid kenbaar gemaakt". 

"Tal van driftgende -.. ens laRd en volk belangrijke vraagstukken, nationale 
en internationale, wachten op behaildelinc. Inmkldels verglijden de dagea met 
~tig beraad. dat bij de burgers slechts wrevel en afkeer wekt. Poliüelm 
..,rU;en ltebllen tot taak 's laads belang te dienen evereenkernstig de ~len 
- ep de wijze welke haar llaRhaagers juist oordelen. Zij verzaken hun plicht 
zo zij zich bij hun besluiten la.ten leidea diHI.r aadere everwegiD&'en 41all. de 
~te~&~~ceu van de volksgemeenschap als geheel". 

En nu een derde ontboezeming: 
Dezer dagen sprak ik een onderwijs

man, waarvan ik weet, dat hij zich sinds 
de bevrijding met hart en ziel heeft ge
geven aan het gesprek over de vemieu
wil'lg van het onderwijs. Wat hij me zei, 
'komt in grote trekken op het volgende 
neer. 

,.VVe hebben geconfereerd, we hebben 
cm-sussen g-eOrganiseerd, we hebben ge
experimenteetd, enfin we hebben van 
alles gedaan, maar wat is het resultaat ? 
Wat is er veranderd en waar zijn 'll'e 
ten slotte terecht gekomen? 

Nieman-d weet meer wat- hij wil en 
geen mens is , t~vreden over de gang van 
zaken. Om uitlle impasse te Ik omen gaat 
men nu ~ weer eeru; iets geheel 
nie1.1ws over hoop halen en al ziet men 
:au reeds,. dat ook dát op niets moet uit
lopen, omdat! inen geen klare voorstel
ling van het doel heeft, men il!4t weer 
aan llet praten· en conferei·én :ó,p hoop 
van zegen.' 

Het ligt niet op mijn weg een oordeel 
Uit tê &jjreken ovec de gang van zaken 

,àë ~ gesprek der kerken. Ik wil me 
·:bier c»k niet begeven op het terrein 
.;;v- de K!iiDErlracties; maar me liever 
bepalea tot de problematiek van de OD

derwijsvemieuwing. 
Ik bea tüernlirist van plan op temer

ltal, dat er; _. bovenbedoelde ondet"
'llrij..aa venuchtie, niets wn.nderd is 
.... 1938, ioen we hier te lande aan
-...mt :ineen llehenken aan het Belgische 
esperi.ment en in ruimer lkrin:g Wilt 
Meel" becrip begonnen te krijgen van 
liet ~SilbÎIIIChe onderwijs, <liever: de 
Angeisak.siscbe O{WOeding). 

Van goeden wille 
Zekec, ik wee-t, dat de zaak ook op het 

terrein der onderwijsvernieuwing wat 
Y&Stzit ea min of meer in het slop is ge

. raakt, al wordt dit niet dadelijk zo er
kend en al poogt men, overigens wel be
Clijpelijk, « 318 veel als kan van te ,,red-
4ea". 
~ien wil ilk in geen geval bewe-
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ren, dat degenen, die tot de taak van de 
voorlichters op dit terrein werden ge
roepen, niet van goeden wille waren. In
tegendeel: ik ben de vaste mening toe
gedaan, dat al deze mensen gráág wat 
voor ons onderwijs wilden doen en zich 
oc:>k met volle ernst en besef van hun 
verantwoordelijkheid eraan hebben ge
geven. 

Ik wil voorts graag en ten volle toe
geven, dat er momenteel uiterst moei
lij,ke omstandigheden zijn: tekort aan 
onderwijzers en schoolruimte, te gn>te 
klassen en wat diès meer zij. 

Maar zijn deze moeilijkheden nu zó 
ernstig, dat elke vernieuwing erop 
stranden móét? Ik betwijfel dit ten 
~ers te. 

Ik geloof v'eeleer, dat de oorzaak van 
de mel'lkbaár ingetreden vertraging en 

-de ge<reZj!Jt onrust ergens anders dient te 
worden gezocht. 

Eni,ge jaren geleden werd mijn oor
deel gevraagd o-Ver de overl1!Miing 'van 
ons onderwijs en de daarmee gepaard 
gaanP,e geovolgen als: overspanning van 
het kind en toenemende nervositeit. fl<: 
heb toen de opvatting verdedigd, dtlt 
overlading eerst daar plaats grijpt waar 
het ~ geplaatst wordt voor taken, die 
het niet aankan, waarvoor het geestelijk 
nog niet rl;jp is en waartoe het niet mag 
worden gedwongen. 

Het is mij heel dikwijls opgevallen, 
dat mensen, die hun werk verstaan, die 
op zich nemen wat ~ künnen beheer
sen, ook heel veel kunnen verrichten en 

niet het minste last vaa overspann.ing 
ondervinden. 

Maar hij, die een taak Gp zich neemt, 
welke boven zijn krachten gaat - en 
dat weet de persoon meestal zelf wet, 
maar hij laat zich niet kennen o.f ziet 
de !kans van zijn leven om zich te ont
worstelen aan een lang met zich meege
dragen gevoel van niet voldoende te 
wocden gewaardeerd - loopt vást. 

Men kan nog zo van goede wille zij.n, 
wie boven zijn geestelijke stand wil 
leven, zal de gevolgen ervan ondervin
den. De fout ligt niet eens bij de he
trokkenen zelf, maar veeleer bij dege
nen, die hem ri.<épe-n en overschátten. De 
grote fout, die ten aanzien van welke 
vernieuwing dan o<M< telkens weer wordt 
gemaakt is o.a. deze, dat men verande
ren aanzien voor herscheppen. Ware vel·
nieuwing is het resultaat van herschep
pen, nooit van veránderen. 

Maar herscheppen vraagt scheppings
drang, wie herscheppen wil moet iets 
van de scheppende kunstenaar in zich 
hebben, over verbeeldingskracht be
schikking. Als de vernieuwing in het 
slop is geraakt, betekent dlt, dat het 
ontbro'ken heeft en ontbreekt aan schep
pingskracht. 

Modern discussiëren 
Maar daar is een be!eleidend ver

schijnsel. Het ligt in het vlak, waarin we 
ook de oorzaken van het fiasco van me
nig "gesprek" in deze tijd moeten zoe
ken, nl. dat van niet meer actief te 
kunnen· 1 u i st e r e n. 

Het valt me telkens weer op·, dat bijna 
ieder gesprek zonder luisteraars ver
l'Oopt, ook al zit men in een discussie
groep bijeen. Men krijg{ herhaaldelijlk dé 
infullik, dat de ander slechts luistert 
naar het moment, waarop de een gaat 
zwijgen en hij aan het woord ik.an ko
men. Een geyolg daarvan is, dat men 
voortdurend_ langs elkaar heen praat, 
nooit de,kern van het vraagstuk zmdet·!., 
maar steeds in de ~ipherie ervan rond-
doolt. -

Dit is zelfs zo kenmerkend VOOl' Olllt.e 
tijd, dat, wanneer er eens. ie-mand uit 
een bestuur of een college treedt, waar-

, in .hij nimmer op de voorgrond trad, 
G.w.z. maar weillig het wOOl'd voecde, 
hij als_ een bijzondere figuur wordt aan
gemerkt. 

"Heden ten dage'. ·zegt Max Picard in 
mjn werk "De VVereld van het Zwijgen", 
is het zwijgen het enige fenomeen, dat 

"nutteloos" is. Het past niet in de we. 
reld der utiliteit van thans, het is alleea 
maar, het schijnt geen ander doel te heb
ben en het kan niet worden uitgebuit!' 

Waar de situatie zo is, heeft het 
woord ~n betekenis en kracht verloren 
en leidt het gesprek tot niets. 

Ik acht het niet zo vreselijk., dat in de 
wereld van de vernieuwing van opvoe-
ding en onderwijs eens VOOI' een ogen
blilk àet · Milzwijgen ZGU 90lgen -Op liet 
woord. Het woord, ik erken het ten
volle, heeft de su.prematie over het zwij
gen, maar dat is alleen maar het geval 
als het de samenhang met het zwijgen 
niet heeft verloren. De ingetreden stilte 
na de vele woorden over de onderwijs
vernieuwing voorspelt geen onheil ten 
aanzien van de vernieuwing. Integell
deel: laten we haar met volle instem
ming begroeten. Zij zal de oplossi.Rg 
brengen, waarnaar, zoals wel wordt be
weerd, tevergeefs is gezocht. 

F..en oplossing, die we vooral niet da
delijk moeten zoeken in opmerkelijke 
hervormingen en een ptotseling uitbars
tende scheppingsdrift. Neen, al veel zal 
zijn bereikt, als de problemen werke
lijke problemen zijn, dat wil zeggen pta
blemen zijn geworden, die zich aan ons 
opdringen van het ogenblik af, waarop 
hun object zich verwijdert, zwakkel'. 
wordt of zelfs ophoudt aanwezig en ac
tief te zijn." <benis de Rougemont, in 
Penser avec les mains.) 

De Rougemant vertelt in genoemd 
boek het volgende voorval: In de Bo
heemse oorlog bleef een ulaan plotse
ling midden op het slagveld staan en 
vroeg: ,.Waar gáát het eigenlijk .om?" 
Nu was dát de vraag, die men besloten 
had nu juist n i et te stellen, terwme 
van het vertrouwen, zonder hetwel'k men 
niet kan regeren. Maar, zo gaat de Rou
gèmont dan verder, wanneer deze vraag 
wordt gestelt1 is het het onm\skenb!trt!i 
teken, dat de gemeenplaatsen in verval 
zijn geraakt, die tot dat ogenblik de'act\e 
hadd~n geleid. 

Ik herhaal: ten aanzien van de TM"
njeuwing yan ons onderwijs behoeft 
geen pessimisme te heersen zo lang !let 
positieve zwijgen ~ is. En· elk woortJ, 
dat in het verleden, in wlkGIIM!n sa-
hang met dát zwijgen, over de ~me.
wing is gesprókfm, heeft zijn volle41ige 
nut gehad en is niet zondet- resultaat g:e
bie'll'en. En k!tea. we- cwer al àet an
dere verder geeft JJOrgeR ma:ken. 

'Y. Ji(. 

L.se • vra U' --.. 

'Voor 'BIITertenties wende men zkll 
De moeilij'lc1tecl.en Di' bet terrein der onderwijs vernieuwing beSleffen zij nog niet c:ksondanks 

tot d-e ~tie. · is ook deze achooijeugd « ten IUifiiWsk bij óetrolcUn. · 
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POLITIEK DER GRAUWE EENTONIGHEID 
-we leven in ee~.tij~, waarin de wedstrijd-
- - -sport hoogtiJ v1ert. Het record speelt 

daarbij een gewichtige rol en het "breken" van 
· records is .,.u ~ ord.e van de ~g. · . 

.W-e hebl,len wel eens gemeend, dát daar toch 
éénmaal een eind aan moest komen. Het leek 
toch immers niet mogelijk, dat men altijd maar 
weer harder loopt, zwemt of fietst, dat men 
v~rder of hoger springt of een zwaarder ge
wicht -heft dan de recordhouder van gisteren. 

Zo dachten we in onze onschuld, maar nog 
dagelijks worden records gebroken . , . . 

Die record-drift heeft zich ook, tot andere 
gebieden uitgebreid. We zijn er allen min .of 
meer door aangetast en we zitten, zelfs in de 
politiek, ijverig te tellen en te rekenen of niet 
een of ander record wordt gebroken. 

Zo hebben we ministers in het zonnetje ge
zet, die al hun voorgangers hebben· ,,geklopt" 
door kans te zien, meer dan tien jaar onafge
broken hun zetel bezet te houden. 

Dezer dagen is nu een nieuw record geves
tigd. Het record der Kabinetscrises. Het stond 
op naam van de Kabinetscrisis van 1925/26, 
die op een week na vier maanden duurde. 

* * * ·ns. Kersten: had in november 1925 kans 
gezien, een bom te .leggen onder het . 

"monsterverbonlf van Rome en Dordt".- Oe be
grotingspost voor het gezantschap bij de Paus 
was de lont, die deze bom deed springen en de 
"christelg'}{e coalitie" het leven kostte. 

Dat was eeq crisis in opti~ forma, waarjn 
de ene Kabinetsformàteur na de andere zijn 
pogingen zag schtpbreuk lijden.· Een politieke 
malaise-toestand was geschapen, welke wel
haast onoplosbaar leek, tot jhr. De Geer, in het 
diepst van de nood, in ·maart 1926 met zijn in 
alle stilte voorbereide extra-parlementaire "in
termezzo-Kabinet" uit de lucht kwam vallen. 

Nederland had eindelijk weer een ,.volwaar
dig" Kabinet, maar een, dat bij voorbaat ver
klaarde bèreid te zijn, onmiddellijk weer heen 
te gaan op het ogenblik, dat een duidelijke, ho
mogene parlementaire meerderheid zich zou 
aandienen, in staat om de Regeringsverant
woordelijkheid over te nemen. 

Het zat zijn tijd van ·ruim drie jaar, tot de 
verkiezingen van 1929, echter volledig uit . . • 

* * * 
Dat record- men weet het -·is gebro-

ken. De Kabinetsformatie 1956, nodig 
geworden, niet door een plotseling uitgebroken 
conflict, maar een gewone na-verkiezings-for
inatie, is verworden tot een formatie- c r i s i s 
en heeft het record van 1925/26 met een week 

- overtroffen. 
Een nieuw record dus, maar een, dat· de ge

bruikelijke toeJuichingen moest ontb~ren; in 
tegendeel, allen, die de parlementaire democra
tie een g~ hart toedragen, tot- verontrusting 
heeft gestemd. -

Vier maanden Kabinetscrisis en waartoe? 
In 1926 kwam tenminste iets geheel nieuws 

uit de bus. 
Maar nu? 

· "De heren zijn weer allemaal teruggekomen, 
precies als ik voorspeld had", ~o ongeveer kon 
prof. Oud lichtelijk ironisch vaststellen, toen 
de hele ploeg van dr. Drees, na in het conflict 
over de Huurwet in mei van het vorige jaar 
zijn portefeuille ter beschikking te hebben ge-__ 
steld, ongewijzigd terugkwam- als een phoe
nix uit zijn as herrezen. 

De heer Oud heeft zich ditmaal van iedere 
voorspelling onthouden. Maar de Drees-familie 
is ook nu weer teruggekeerd, met slechts drie 
nieuwe manlijke en één vrouwelijke telg. 

* * * 
Die intrede van de eerste vrouwelijke mi

nister - mej. dr. Klompé - in onze 
parlementaire historie is hog de enige kleurige 
noot in. de grauwe eentonigheid der als een 

- repeterende breuk zich voortzettende Drees
Kabinetten, op de vermolmde basis der rood
roomse samenwerking. 

·· · ~nt de bruit pour une ommelette! 
- Vier maanden crisis en het resultaat is, dat 

in drie vacatures wordt voorzien, een paar 
overbodige portefeuilles worden afgeschaft en 
één minister wordt vervangen. 

Van ons volk wordt- en terecht- meer 
· belangstelling gevraagd voor het politieke le
ven. Maar belangstelling m96t geprikkeld wor
den en zij vraagt, om behoude!l te blijven, ver-
• breking van de dodende sleur, nieuwe mensen 
en een nieuwe aanpak van de vele problemen, 
die tot nu toe onopgelost bleven. 

Men denke, wat dit laatste betreft, slecht-s 
aan ·de zich altijd nog voortslepende woning
nood, die nog dagelijks zó grote schade aan
richt aan het geluk en de toekomst van onze_ 
huwelijksrijpe jeugd, dat het de vraag is, of de 
goede dingen, die in de na-oorlogse jaren op 
sommige andere gebieden zijn bereikt, wel op
wegen tegen onze schuldige nalatigheid O.P dJJ: . 
terrein. 

Reeds na enkele wek~n formatiewerk bleek 
de politieke situatie hopeloos vastgelo· 

pen. Geen bom, als in 1~25, had ditmaal zijn 
werk gedaan, maar wel een langzame, maar 
feilloze ondergraving van de basis der na· 
oorlogse politieke samenwerking. 

Maàr de consequenties durfde men niet trek
ken. Zelfs een (zuiver extra-parlementair) in
termezzo-Kabinet, dat de politieke groeperin
gen van de oude banden had ontslagen en haar 
in de gelegenheid had gesteld, zonder de Rege
ringsmachine te stagneren zich ondertussen op 
het diepste wezen der eigen beginselen en op 
mogelij_ke nieuwe vormen van samenwerking te 
bezinnen, durfde· men niet aan. · 

Het is of we moe zijn geworden; of we onze 
durf en onze fantasie hebben verloren in de 
vale grauwheid der hedendaagse compromis
sen-politiek. -

Wie zal het levenwekkende schot laten h04 
ren, dat ons eindelijk uit deze gevaarlijke let• 
hargie zal verlossen ? A. 

-NIElJW KABINET GEMAAI{T 

Er zijn 4 nieuwe paneeltjes ingezet, maar nieuw ••••• • 
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WIJiiEID EN DEMOCRATIE 

'Behalve de twee grote politieke partijen 
. . 

zijn er ook kleine partijen in de V.S. 
Zij behaalden 

halj 
echter in 1952 nog 
miljoen stemmen 

geen 

Wanneer de Amelrikanell ep I november uaar de stembus 18&11. dan mac men nuten verzorgd voor de drie socialistische 
gevoeglijk aannemen dat 99 procent van de kiezers hun stem of wel op de BepubH
keiDIIe kandidaat, president; Eisenhower dan wel op de Democraüscbe kandidaat 
~dlai Stevenson zullen uitbrencen. Dat ene resterende procent der ÄeDUDen zal dan 
worden uitgebracht OP de kandidaten VUl de versebUlende kleine partijen, die op 
de· kandidatenlijst; voorkomen. 

partijen, terwijl enkele kleine afzonder
lijke zenders ook enige tijd beschikbaar 
lilebben gesteld voor kandidaten van an
dere kleine partijen. In vroeger jaren 
hebben de "derde partijen" soms grote in
vloed uitgeoefend - zo kreeg oud-presi
dent Theodore Roosevelt in 1912 - als 

hoofd van de "Progressive Party" -
meer dan vièr miljoen stemmen, de win
naar, president Woodrow Wilson, Demo
craat, ~eg meer dan zeS miljoen stem
men, de Republikein WiJllam Howard 
Taft ruim drie miljoen. Aangezien Roo
sevelt met zijn partij een onderdeel ver
tegenwoordigde van de Republikeinse 
Partij, maakte bij het dooP het onttrek
ken van vier miljoen stemmen aan Taft 
mogelijk dat Wilson tot president werd 
gekozen. 

Behalve de BepubHkelnse ea Demooraäscbe Partijen zullen er OP zijn· minst; nog 
1% andere poHtleke groeperingen "passief" aan de verkiezingen deelnemen. De na- "' 
men van alle kandidaten van deze zogenaamde "derde" Partijen zullen evenwel niet 
In alle 48 staten op de stemblljetllen worden vermeld, omdat elke partij moet vol
doen aan de bepalingen van de versebiDende kieswetten, die In die stiaten geldig zijn 
• he4; Is nu eenmaal zo, dat; sommlce daaraan niet voldoen. Een veelvoorkomende 
eis Is bijvoorbeeld, dat een partij, die wentlti dat zij op de lltaatsstembiJ,jetten wordt 
vermeld, daartoe een venocek Indient dat k -.dertiekend door een bepaald minimum 
aantal personen. 

Maar zelfs wanneer een derde partij er 
niet i:J;l slaagt aan de in de kieswet ge

stelde eisen te voldoen, dan kunnen de 

aanhangers toch nog hun stem op die 

kandidaten uitbrengen, omdat vrijwel 

zonder uitzondering op de stembiljetten , 

en ook bij de stemmachines een ruimte 

is opengelaten, waar de kiezer zijn bij
zondere keuze kan vermelden. 

Enkele van die derde partijen zullen 
slechts in één of twee staten activiteit 
ontplooien, terwijl andere, en met aame 
de Socialistische Partij, In Tele staten 
op het stembiljet zullen voorkomen. De 
socialistische kandidaat voor het presi
dentschap Is Darlington Hoopes en die 
voor het vice-presidentschap Samuel H. 
Friedman. 

Ofschoon de Socialistische Partij een 
van de oudste kleine partijen in de Ver
enigde Staten is, wordt daaraan la de 
;pe~s niet zoveel aandacht best~ als 

~n . de "Constitution Party", de "For 
Ainerica Party" en de "State Rights Par
ty of Virginia". 

Deze drie hebben ·de voormalige direc
teur van de Belastingdienst, T. Coleman 
Andrews, kandidaat· voor het president
schap gesteld en het voornaamste punt 
in zijn partijprogramma is de afschaffing 

ADLAI STEVENSON 
•• • • Democratisch kandidaat . ••• 

"Texa.s Constitution Party", een eonser• 
fttieve groepering. 

Het totaal aantal stemmen dat in 1862 

op de- kleine ~en werd uitgebracht. 

bedroeg üS-638. Ondanks dezè betrekke

lijk geringe resultaten, wordt door d

partijen niettemin het kiezersvolk op 

krachtdadige wijze bewerkt. . 
Zowel de Republikeinen als de Demo

craten maken dit jaar op uitgebreide 

schaal gebruik van televisie en zij betalen 

honderdduizenden dollars aan de T.V.-

In 11124 en wederom In 1948 deden en
kele ,.Derde Partijen" een. poging om als 
winnaar uit de bus te komen, maar in 
belde gevallen ontving de gekozene meer 
stemmen dan alle verliezende partijen te
zamen. 

Niets wijst er op dat de derde partijen 
er, ontmoedigd, het bijltje bij neer zullen 
leggen; aangezien de Amerikanen over 
het algemeen best tevreden zijn met eh! 

situatie zoals die door. bet tweepartijen
stelsel geschapen wordt, zal een derde 
partij slechts- de wind In de zeilen krijgen, 
wanneer groeperingen zich van bet partij.. 
program van een grote partij losmaken 
omdat ze het daarmee Diet langer eens 
kunnen zijn. 

Evenals zulks in bet verleden · enkele 
malen Is voorgevallen kan zich een der
gelijke situatie bij komende verkiezingen 
voordoen. .. 

van de Federale inkomstenbelasting, een maatschappijen, die de uitzendingen ver-
onderwerp waarop Andrews reeds in een 
aantal artikelen en brochures de aan
dacht heeft gevestigd. 

Zijn "running mate" is Thomas H., 
Werdel, een voormalig lid van het Huis 
van Afgevaardigden voor Californië. 

De naam van Andrews zal op bet stem
biljet van de staat Virginia worden op
genomen, daar zijn partij aan de wette
lijke eisen van de staat voldoet en zijn 
aanhangers verwachten, dat .de naam 

van de partij ook zal voorkomen op de 
biljetten voor de overige verkiezingen die 
in november in Virginia zullen worden 
gehouden. 

Van de kleinere partijen, die soms in 
de eigen streek een zeker succes hebben 
weten te behalen, zal slechts een, de 
Liberale Partij in de staat New York, bij 
de komende verkiezingen enig gewicht in 
de schaal leggen. Deze partij heeft geen 
eigen kandidaten maar heeft bij vorige 
verkiezi1;1gen de Democraten gesteund en 
de ste~men der liberalen hebben in en
kele gevallen tot de overwinning ·van de 
Democratische kandidaten voor het Hu,is 
van Afgevaardigden bijgedragen. 

Voorts dienen nog genoemd te worden 
de "Socialist Labor Party", die in 21 
staten aan de verkiezingen deelneemt, de 
"Socialist Workers Party", de "Pioneer 
Party", die zich tegen elke oorlog keert 
en voorstander is van een kosteloze ge
zondheidszorg, de "Prohibitlon Party", 
die een verbod wil invoeren op de ver
koop -van alcolhollilche dranken en de 

zorgen van de redevoeringen hunner kan

didaten, iets wáar de kleine partijen na

tuurlijk ·niet aan toe kunnen komen. 

Een der grote radio-T.V. netwerken 

heeft evenwel uitzendingen van 55 mi-

DEZE BURGER 
is nu eindelijk bevrijd van de, maandenlang drukbnde en tenslotte bijna 
ondraagbare, ·Jast van elke week weer de worsteling met de engel der 
actualiteit. llc Jcon mij nooit helemaal heerlijk laten gaan over de kabinets
formatie, uit angst dat mijn wijze (of onwijze) woorden zouden worden 
achterhaald door de feiten. Zo bracht de gesc:hiedenis dezer kabinetsforma· 

. tie niet alleen schade toe aan he-t prestige van enige staatslieden in 't 
algemeen en aan dat van onze geliefde democratie in 't bizonder, doch zij 
bracht oolc nachtmerrie-achtige verwachtingen teweeg in het hogere zenuw· 
stelsel van deze, IIW burger. · 

Ik ben dus, zowel om het Rijlc der Nederlanden en zijn democratische 
traditiën als om mijn eigen psychische gesteldheid, bizonder verheugd dat 
de dertien kogels door de kerk zijn en dat wij, eindelijk, ons weer koesteren 
mogen aan de brede Vaderborst van Willem de Veroveraar. 

Het is deze vreugde die mijn gevoe-lens overheerst, zelfs het bitterzure 
gevoel van onbehaaglijkheid om de onfatsoenlijke en bovendien domme 
(wat doorzichtige) capriolen door de heer Burger uitgehaald met de integri
teit van ·onze eigen Korthals. Ik zou me doodschamen als ik de heer Burger 
was, dat ik tot zulke kinderachtige kunstjes mijn .toevlucht heb moeten ne· 
men om- mijn doel te bereiken. Het lijkt bepaald in geen enkel opzicht op 
Staatsmanschap-van-formaat. 

Maar, awel zulle, dat raakt de heer Burger en niet mij én ik ben maar 
blij dat onze eigen Korthals buiten een kabinet is gebleven dat op deze 
wijze tot stand gekomen is. 

Overigens wens ik de dame en· de heren een voorspoedig regeerders
tijdperk toe. Mogen zij zich verdiensten verwerven voor het gemenebest en 
zich de toejuichingen des Volks, die op zulk een hartverwarmende wijze in 
de pers-commentaren liebben geklonken, waardig betonen. 

Dit is de (onrancuneilZe) hartewens van 
DEZE BURGER. 
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Mejllffr. J... H. s.m-.-, Alue..._ 
lllreet 16, Mee ........ 

Nog eens: 
DE CONFERENTIE 

Algemeen verslag van de conferentie. 

Gaarne voor noverv> ber bericht wie 
hiervan een exemplaar wenst 

te ontvangen. 

De belastineen en de vrouw 
De beer Wisselink heeft zijn be

langwèkkende lezing op schrift gesteld 
Wij willen dit laten stencillen, maar 
ontvangen gaarne voor november me
dedeling wie een exemplaar wil heb
ben, zodat wij weten hoeveel wij e 
moeten laten maken. 

De Dieuwe hancleliDpbekwaamheid 
van de vrouw. 

Van de syllabus hiervan zijn nog 
enkele exemplaren beschikbaar. 

Verlotmc. 
Niet aangemeld is nr. t2, waarop 

een prijs is gevallen, n.L een toilettas
je. Wil de gelukkige winnares het 
lootje opzenden naar ondergetekende? 

Gevonden een regenmutsje. 

Provincialè Dag 
in Zuid~Hollaacl 

.J.H.S. 

Deze wordt gehouden op dinsdag 
8 november in restaurant den 

Hout te 's-Gravenhage van ca. 10 uur 
tot ca. 4.30 uur. Onderwerp: Proble
men rond woning- en ltedebouw. 
Kosten: f 5.-. 

AanmeldeR op padgiro 4111008 t.n.v • 
mej. M. Hàrdeman, 's GraYeDbaae. 

Een liberale vrouw ia de 
Eerste Kamer 

Zosls U zeker tot Uw genoegen ge.. 
lezen zult hebben, k w thans 

ook een V.V.D.vrouw iii de Eerste Ka
mer gekozen. en wel mevrouw .J. F. 
Schouwenaar-Fransen. 

Wij :feliciteren haar met deze ver
kiezing en beten haar tevens welkom 
in ons bestuur, waarvan zij volgens 
onze statuten nu ook deel uit zal ma
ken. Een welkome aanwinst. 

.J.H.S. 

Onze nieuwe 
Eerste- en Tweede Kamerleden 

Het Centraài Stembureau heeft j.L za
terdag de 50 nieuwe leden, waarmee de 
Tweede Kamer wordt uitgebreid en de 
75 leden van de Eerste Kamer, welke op 
donderdag 11 oktober j.l. door de Provin
ciale Staten werden gekozen, benoemd 
verklaard. 

De Eerste Kamerfractie van de V.V.D. 
bestaat thans uit 7 leden; herkozen wert
den prof. mr.· A. N. Molenaar te Wass• 
naar, H. D. Louwes te Zuidhorn en mr. 
dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk te 
De Wijk, ter~I nieuw gekozen werdena 

Prof. mr. G. de Grooth te Leiden, 
Mr. H. van Riel te Den Haag, 
Mevrouw dra. J. F. Schouwena.&l"o 
Franssen te Bilthoven 

Mr. J. de Wilde te Amsterdam. 

De Tweede Kamerfractie van de V.V.D. 
is van 9 tot 13 leden uitgebreid. Benoemd 
zijn: 

Mr. E. H. Toxopeus te Breda, 
Mr. dr. C. Berkhouwer te Alkmaar. 
Mr. J. de Wilde te Amsterdam 

Mr. F. G. van Dijk te Den Haag. 
Mr. J. de Wilde zal zijn benoeming tot 

lid van de Eerste Kamer aanvaarden en 
derhalve voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer bedanken. In zijn plaats 
zal tot lid van de Tweede Kamer worden 
benoemd: 

Mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra te Den Haag. 

De nieuwe leden zullen begin november 
worden beëdigd. 
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* tuJn. WEEK to.t WEEK * 
Sombere geluiden 

Aan de vooravond van de kabinetswisse
ling heeft minister Drees als minister 

van Financiën ad interim aan de Tweede Ka
mer een dèviezennota aangeboden, die een nog
al somber geluid doet horen. 

Er staat eigenlijk niet veel in, wat wij niet 
reeds wisten. Zo wordt o.m. het bekende feit 
geconstateerd, dat ons land in de eerste helft 
van ~t jaar, voor het eerst sinds verscheidene 
jaren, een tekort op de betalingsbalans heeft 
gehad van ongeveer 168 miljoen gulden. 
. De oude. regering is ongerust over deze ver
slechtering en is van oordeel, dat er voor moet 
worden gezorgd, dat de stijging Va.n de natio
nale bestedingen voorlopig achterblijft bij de 
stijging van de nationale produktie. 

Kortom, wij leven boven onze stand en daar
aan moet een einde komen. 

Dr. Drees noemt het dringend gewenst, dat 
het tekort op de lopende rekening spoedig een 
einde neemt en zelfs omslaat in een bepaald 
overschot. · 
: Wij herhalen het, dit is geen nieuws; Het is 
slechts een bevestiging van het geluid van vele 
stemmen, die wij in het bijzonder in deze ru
briek steeds hebben laten doorklinken. 

Voordat deze deviezennota verscheen, heb
ben wij op deze plaats bij herhaling ernstige 
waarschuwende woorden laten horen, niet om 
.een overdreven pessimisme in de hand te wer
ken, maar om te voorkomen, dat men op een 
:niet verantwoorde wijze in een hoera-stemming 
blijft verkeren. 

Wij mochten deze minder gunstige toestand 
reeds· veel eerder projecteren tegen de achter
'grond van. de langdurige kabinetscrisis, waar
-bij wij ons blijven verbazen, dat deze crisis niet 
·veel eerder tot een .oplossing kwam. 
_ Immers, wij herhalen het nogmaals met na
druk: de financieel-economische toestand van 
;ons land laat niet veel ruimte voor een ver-
1anglijstjes-politiek. 
· Wij staan in zekêre zilt mét de rug tégen de 
muur en als zodanig zal ook de nieuwe rege
ring min of meer aan handen en voeten zijn 
gebonden. 

Handhaving der sociale 
zékerheid 

Het blijft een belangrijke vraag in' hoe
verre men in grote lagen van ons volk 

begrip heeft voor de bovengeschetste situatie. 
Van werkgeverszijde heeft het waarli;jk niet 

aan waarschuwingen ontbroken en wij voegen 
daar meteen aan toe, dat ook sommige vak
bondsleiders een bepaald gevaarlijke ontwikke
ling hebben onderkend en niet hebben geaar
zeld hun leden daarvoor te· waarschuwen, al 
moet hieraan helaas worden toegevoegd, dat 
die vakbondsleiders helaas nog in de minder
heid zijn. 

Een opmerkelijk geluid heeft inmiddels de 
socialistische dominee dr. C. J. Dippel doen ho
ren in he~ blad "Toenadering" van. de Christe
lijke Bedrijfsgroepen--Centrale in Nederland. 

Wij achten deze' woorden dermate belangrijk, 
dat wij gaarne plaatsruimte verlenen aan on
derstaand - wellicht wat uitvoerig - citaat. 

Dr. Dippel schrijft dan als volgt: 
"Voorwaarde voor sociale zekerheid is de 

vastheid van het ruilmiddel. Een gulden, die 
steeds minder waard wordt, waarvoor men 
steeds minder kan kopen, zet elke sociale ver
betering op losse schroeven. 

Het moge wat verouderd klinken, maar het 
blijft ·een feit. Bij voortgaande waardevermin
dering van het ruilmiddel, houdt men op den 
duur .alleeq, sociale voorzieningen op papier 
over. 

Wij hebben dit bij onze arbeid als vakbewe
ging helder voor ogen te houden. Aan schijn
vqoruitgang en -overwinningen hebben de ar-
beiders niets. · 

Wij hebben daarbij steeds voor ogen te hou
den, dat.de staat uit zichzelf nimmer sociale 
zekerheia kan verschaffen, noch garanderen. 

Deze kan de voorwaarden voor economische 
activiteiten bevorderen, initiatieven opwekken 
en voorts niet veel meer d,an registreren wat in 
de maatschappij aanwezig is en het zijne doen 
om rechtvaardigheid te bevorderen. 

Het klinkt misschien allemaal een beetje 
ouderwets. We geloven altijd nog, dat.het in 
het belang van de wezenlijke sociale zekerheid 
geraden is, met die ouderwetse waarheden re
kening te houden. 

Het zou anders wel eens kunnen zijn, dat 
. vroeg of laat de harde ontnuchtering komt. 

(vette druk van ons - Red.) 
Niet hij is progressief, die met woorden een 

sociaal programma uitwerkt, maar hij, die de 
voorwaarden schept, welke deze uitvoering -
in waarden vastgesteld - mogelijk maakt". 

Tot zover dr. DippeL ' 
Een glashelder, oprecht en ook moedig be

toog. Een ernstige waarschuwing aan de vak
bondsleden, die wij o.m. ook zo gaarne zouden 
hebben vernomen van de heren Oosterhuis en 
Roemers op het jongste demonstratieve con
gres van het N.V.V., die blijkbaar een mogelij
ke "harde ontnuchtering" vooralsnog liever 
uit de weg gaan. 

Een ruime · visie 

Nu er een nieuwe regering is gevormd, ge
voelen wij niet veel aanleiding om over 

deze samenstelling op het ogenblik veel te zeg .. 
gen. 

Immers, weldra beginnen de parlementaire 
debatten, die over het verloop van de langduri
ge kabinetsformatie waarschijnlijk nog wel pi
kante bijzonderheden zullen opleveren. Hierop 
willen wij thans niet vooruitlopen. 

Wel trof ons in het Algemeen Handelsblad 
van de vorige week een beschouwing, waarin 
o.m. het mivólgeride werd gezegd: 

"Vergelijkt men het kabinet, dat thans tot 
stand schijnt te komen met de verkiezingsuit
"slag uit de lj:îte lente, dan i&· het merkwaardig, · 
dat de A.R. met haar verlies van twee zetels 
in de Kamer, onverzwakt in de regering terug 
zal keren. 

Waar het hier echter uitnemende krachten 
als prof. Zijlstra en mr. Algera betreft, zien 
wij geen reden om lang bij deze. rekenkunstige 
bezwaren stil te staan. 

Tenslotte is het landsbelang gediend met een 
zo krachtig mogelijke ministerploeg". 

Aldus het Algemeen Handelsblad. 
Dit is een opmerkelijk ruime visie, die gun• 

stig afsteekt bij vele enghartige commentaren. 
Wij zouden het met recht een liberale visie 

willen noemen, die, ware zij meer richtsnoer 
geweest bij de gehele formatie, veel onnodig 
politiek geharrewar zou hebben doen voorko
men. 

Politieke voorlichting in de 
televisie (1) 

Op 22 augustus j.l. verzorgde de V ARA 
een televisieuitzending, waarin zij par

tijpolitieke propaganda bedreef met betrekking 
tot de toenmalige kabinetsformatie, die, naar 
onze smaak weinig verheffend en uiteraard 
nogal eenzijdig was. 

Enige dagen na deze uitzending wendde het 
anti-revolutionairè Tweede Kamerlid, de heer 
J. Fokkemazich tot de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen met de vraag, of 
de minister niet van oordeel was, dat hier 
partijpolitieke propaganda werd bedreven el! 
of een dergelijke behandeling wel thuis hoort 
in het televisieprogramma. 

De vorige week heeft minister Cals op deze 
vragen- eindelijk- geantwoord. 

Deze aanmerkelijke vertraging van dit ant
woord vormt inmiddels wel een scherpe tegen
stelling met het grapje, dat minister Cals zich 
dezer dagen te Eindhoven veroorloofde bij het 
heien van de eérste paal voor de Technische 
Hogeschool, toen hij immers verklaarde "blij te 
zijn, als demissionaire minister weer eens aan 
het werk te kunnen gaan". 

Welnu, als de minister dan werkelijk zo wei
nig te doen had, wil het ollS voorkomen, dat hij 
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de heer Fokkema niet ruim een maand op ant~ 
woord had behoeven te laten wachten. 

Hoe dit ook zij, de minister heeft geant
woord en daarbij de V ARA verdedigd. 

· Deze verdediging wordt dan enigszins afge- · 
zwakt door zijn verklaring, "dat hij het be
treurt, dat de spreker (in de politieke televisie
uitzending van de VARA- Red.) enige ogen
blikken wijdde aan een tWistgesprek met een 
dagblad over een in dat blad gepubliceerde po· 
litieke opvatting". 

Vooral gezien de huidige beperkte mogelijk
heden van het medium televisie, verdient het 
z.i. de voorkeur een dergelijke polemiek te ver
mijden. 

Verder zag de minister geen bezwaren, het
geen betekent, dat alles bij het oude blijft en 
ook voor de televisie, politieke uitzendingen 
worden ~ehandhaaafd. 

Wij zullen de minister overigens over dit 
antwoord niet al te ham vallen, omdat hij bij 
het bestaande televisiebestel tegen de ge
wraakte gang van zaken weinig kan doen. 

Waar het om gaat, dat het bestel als zodanig 
onjuist is en daartegen blijven wij protesteren. 

Politieke voorlichting in de 
televisie (11) 

Wij hadden ree~s eerder over deze zaak 
willen schrijven, doch hebben hier

mede gewacht tot het antwoord van de minis
ter bekend was. 

Inmiddels was Het Vrije Volk erg vertoornd 
over de vragen van de heer Fokkema, zo ver
toornd zelfs - en dat gebeurt helaas de laat
ste tijd vaker - dat alle redelijkheid bij ge
noemd blad zoek was en de democratie eenvou
dig over boord werd gezet. 

Ziehier wat Het Vrije Volk naar aanleiding 
van de vragen van de heer Fokkema schreef.; 

"Het antwoord van de minister wachten wij 
met belangstelling af. Het zou kunnen luiden·~ 
wat ik daarvan vind, gaat u geen steek aan'\ 

Voorwaar, een aardige "democratische" sug
gestie van Het Vrije Volk, waaraan miniSter 
Cals zich gelukkig niet heeft gestoord~ 

Maar niettemin werd dit dan toch maar even 
door het rode dagblad gelanceerd. 

"Het gaat u geen steek aan". Wij zouden 
eraan toe willen voegen: ,in naam van het d~ 
mocratisch socialisme!" · , 

Begrafenisondernemer naar 
het conservatorium 

De Zutfense Kamer van Koophandel komt 
in een aan de Sociaal Economische 

Raad gericht . bezwaarschrift tegen het Ont· 
werp Vestigingsbesluit Begrafenisbedrijf, tot 
een conclusie, die wij onze lezers zeker niet wil• 
len onthouden. 

Deze conclusie luidt als volgt: 
"Wie vandaag aan de dag het vak van be

grafenisondernemer wil uitoefenen, moet wel 
een opleiding aan het conservatorium genotell 
hebben, wil hij beschikken over de vereiste 
kennis der bij de crematies te spelen muziek". 

Maar er zijn nog meer bezwaren. 
De begrafenisondernemers moeten ook op de 

hoogte zijn van de lettersoorten, die in de typo
grafie worden gebruikt. Verder dienen zij te 
weten, welke houtsoorten in lijkkisten worden 
verwerkt, welke steensoorten tot grafzerken 
dienen en welke de bloemen zijn, die als eer
bewijs aan de overledene mogen gelden. 

Genoemde Kamer van Koophandel is wel 
van oordeel, dat al deze kennis wordt vereist 
van begrafenisondernemers in plaatsen van 
meer dan 7000 inwoners, maar zij voegt hier
aan toe dat zich hieronder heel wat "kleine 
zelfstandigen" bevinden die slechts een klein 
dorpje, deeluitmakende van een grotere ge
meente, tot arbeidsterrein hebben. · 

Wij vinden het geen prettig onderwerp om er 
uitvoerig bij stil te staan. Niettemin zijn de ge
noemde .eisen, althans sommige ervan, over-
dreven te noemen. , 

Weer een dwaas voorbeeld waartoe een over
dreven zucht naar ordening kan leiden. 

Minimum eisen en strijd tegen beunhazerij: 
fiat. Men kan het echter ook te dol maken. En 
dat komt in ons land helaas nog al eens voor. 
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Onze nieuwe volk&vèrtegenwoordiger& · 

PROFESSOR GEERT DE GROOTH 
Een aanwinst voor de Kamer van Revisie 

Wat maken we ons toch dikwijls een verkeerde 
voorstelling van de mensen, die we alleen 

bij naam en in hun kwaliteit,· maar niet persoonlijk 
kennen! 

Op 4 oktober zouden we op bezoek gaan bij de 
Leidse hoogleraar mr. G. D e G r o o t h, die pre
cies een week later, bij de uitbreiding van het leden-

. tal der Eerste Kamer, naar alle waarschijnlijkheid 
zou behoren tot de nieuw gekozen leden van onze 
V.V.D.-fractie (inm!ddels hebben we daar dan thans 
de bevestiging van). 

Een professor in het burgerlijk recht, die - dat 
wisten wij wel reeds - gedegen verhandelingen 
heeft geschreven over onderwerpen als de schuld
bekentenis (waarop hij is gepromoveerd), de koop 
en verkoop op afbetaling, de rekening-courant en de 
compensatie, over de conflicten tussen rechtszeker
.heid en levend recht en meer· van dergelijke onder
werpen. 

Was het erg vreemd, dat wij verwachtten, vóÓr 
ons te zullen zien een bedaagde, misschien wat droge 
geleerde, zijn woorden voorzichtig wikkend en we
gend en ons aanvankelijk met iets van een zekere 
gereserveerdheid bejegenend? 

Vreemd was het misschien niet, maar er volkomen 
naast was het wel! 

We wisten dat onmiddellijk, toen de deur ge
opend werd en onze tekenaar en wij vis à vis 
stonden met onze toekomstige senator: een lange, 
slanke figuur, met opvallende, grijze ogen, tintelend 
van leven en intelligentie, die ons met een joyeus 
gebaar binnen noodde. 

Een vier-en-zestiger volgens de officiële gegevens 
en de kleur van zijn haar zou dat ook kunnen be
vestigen. Maar als een jongeman, twee, drie treden 
overslaand, snelde hij ons voor op de trap naar zijn 
werkkamer, op de eerste verdieping van zijn villa, 
in een zonnige buitenwijk van leiden. 

Een gesprek te beginnen met deze geboren advo
caat, die - men merkt dat direct - graag en ge
makkelijk spreekt, is al héél weinig moeilijk. 

* * * 

Het Groningse Winschoten is zijn geboorte
plaats, waar hij het lager onderwijs ontvangt, 

de "Franse school" bezoekt en vervolgens twee jaar 
gymnasium volgt. 

Dan verhuist het gezin De Grooth naar Rotterdam 
en de jonge Geert voltooit dáár zijn gymnasiale stu
dies aan het gymnasium erasmianum. 

"leiden" wordt dan de Alma Mater, waar in 1915 
het doctoraal examen in de rechten wordt afgelegd. 
In 191S is de grote Meîjers zijn promotor en zijn 
dissertatie is gewijd aan de schuldbekentenis. 

In Rotterdam, de levendige scheepvaart- en han
delsstad, die zijn tweede vaderstad is geworden en 
waar zijn belangstelling en zijn liefde voor het bur
gerlijk recht en de toepassing daarvan in de praktijk, 
ten volle tot haar recht kunnen komen, vestigt hij 
zich als advocaat en procureur. 

Het particulier initiatief vindt in hem reeds vroeg 
een krachtige verdediger. Wanneer, onder minister 
Van Buuren, in de jaren omstreeks 1938/39, de 
regeling van het autovervoer in het middelpunt der 
belangstelling staat, treedt mr. De Grooth op als 
pleiter voor de autobushouders, voor wie hij, na aan
vaarding van een ontwerp in de Tweede Kamer, een 
request aan de Eerste Kamer opstelt. 

* * * 

We zijn daarmede in de "politieke sfee~" ge
komen. 

Hebt u ook nog andere contacten met het po~ 
litieke leven gehad, professor?; zo vragen wij. 

Bescheiden, maar met een opgewekte lach, klinkt 
het antwoord: 

"Ik was wel erg verrast, toen men mij vroeg, mij 
kandidaat te laten stellen voor .de Eerste Kamer, 
want ik heb t?t nu toe eigenlijk maar tot de "politie
ke figuranten" behoord". 

Met dat "figurantisme" valt het ondertussen nog 
wel mee. Toen mr. De Grooth, enkele jaren vóór de 
tweede wereldoorlog, naar Wassenaar verhuisde, 
werd hij daar, als vrijzinnig-democraat, lid van de 
gemeenteraad, waar hij ook nog in de na-oorlogse 
"noodgemeenteraad" heeft gezeten. 

U komt dus uit de vrijzinnig~democratische 
gelederen, zoals prof. Oud en menige andere 
geestverwant? 

Inderdaad. Dat was de invloed van de voortref
felijke dr. D. Bos, die eerst leraar wàs in Winscho
ten, daarna directeur van de Ned. Hypotheekbank 
te Veendam, redacteur van de "Winschoter Cou
rant", lid van de gemeenteraad, schoolopziener in · 
het district Winschoten en die in de jaren 1901, 
1905, 1909 en 1913, als afgevaardigde van het kies
district Winschoten, telkenmale door de vrijzinnige 
kiezers in de Tweede Kamer werd ge- of herkozen. 

Later, na de oorlog, bent. u overgegaan naar 
de nieuw opgerichte V. V.D .. lvaarmee de een~ 
heid van alle vrijzinnigen weer werd bereikt? 

I 

Ja, zo klinkt het resoluut. Met een door een meer
derheid doorgedreven automatische overgang van· de 
vrijzinnig-democraten naar de Partij van de Arbeid 
voelde ik mij even weïnig content als de heer Oud. 

Toen deze alras moeilijkheden kreeg, heb ik mij 
_dan ook met hem in verbinding gesteld en samen 
met de heer Oud en andere vroegere V.D.-ers ben 
ik met overtuiging overgestapt naar de nieuw op
gerichte V.V.D. 

Een belangrijk jaar in 't leven van mr. De Grooth 
wordt 1947. Dan wordt hij benoemd tot gewoon 
hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse 
Universiteit en hij verhuist naar de sleutelstad. 

Moeilijkheden met de beze.tting van deze leerstoel, 
deden onlangs prof. De Grooth, onder zekere voor
waarden, zich bereid" verklaren, thans verder op te 
treden als buitengewoon hoogleraar in het Engels
Amerikaans privaatrecht. Dit zal hem ook meer tijd 
laten voor zijn werk in de Eéste Kamer. 

Over dat werk van de Eerste Kamer spreekt 
onze toekomstige senator reeds met een ver

warmend enthousiasme. In overleg met fractie-voor
zitter prof. ·Molenaar en zijn mede-fractiegenoten, 
zal t.z.t. de werkverdeling in de fractie wel worden 
vastgesteld, maar het is duidelijk, dat in het bijzon
der Justitie en Onderwijs zijn belangstelling zullen 
hebben. 

U publiceerde studies en artikelen o.a. over 
koop en verkoop op afbetaling en over het pacht~ 
recht. Deze onderwerpen, die óók in de parle~ 
mentaire sfeer liggen en vooral de toekomstige 
behandeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 
zullen zeker wel uw speciale belangstelling krij~ 
gen? 

Het woord "Burgerlijk Wetboek" klinkt als mu
ziek in de oren van onze vriendelijke gastheer -
civilist bij uitstek. 

Ik hoop, zo zegt hij, die behandeling in haàr ge
heel nog te kunnen meemaken. Ik ben, in algemene 
zin, een groot voorstander van deze vernieuwing, 
die heel erg nodig en verblijdend is. 

Het vorige jaar nog heeft prof. De Grooth voor 
de Broederschap van Notarissen praeadviezen ver
dedigd over het algemeen vermogensrecht, het erf-

. recht en de zakelijke rechten. · 

Een plezierige bijzonderheid is nog, dat prof. De 
Grooth zo goed is met zijn Leidse ambtgenoot in 
het arbeidsrecht, prof. Molen'aar, die hij straks in de 
Eerste Kamer als voorzitter van de V.V.D .. fractie 
zal ontmoeten. 

Over menig onderwerp, dat prof. Molenaar in 
het verleden in de Eerste Kamer op de hem eigen 
bekwaqte en vasthoudende wijze behandelde, als dat 
betreffende de onderlinge waarborgmaatschappijen 
en de materiële oorlogsschade, was er vooraf een 
vruchtbaar contact tussen beide geestverwante Leid
se hoogleraren geweest. 

Neen, prof. De Grooth zal zeker niet onwennig 
staan in onze senaat, waar hij menige vergadering, 
waar een onderwerp werd behandeld, dat zijn inte
resse had, van de gereserveerde tribune af heeft ge
volgd. 

Vermelden we hierbij nog terloops, dat in 1955 
zijn benoeming volgde tot plv. lid van het 
college van beroep voor het bedrijfsleven, dat hij een 
drietal studiereizen naar Amerika maakte en dat hij 
op de enige zitting van de Unieraad te Djakarta op
trad als Nederlands pleitbezorger. 

Als mevrouw De Grooth de thee heeft bin~ 
nengebracht, onderbreekt een zeer persoonlijke 
uraag onzerzijds het politieke gesprek. Hebt u 
kinderen professor? 

Het gelaat van onze gastheer is weer een en al op
gewekte lacht: Ja, het is - of het was - hier een 
"Dreimädelhaus". Alle Leidse civilisten hebben al
leen maar dochters. Dat was zo bij Meijers en dat 
is zo bij Cleveringa en mij. 

Drie dochters heb ik, van wie er thans nog één 
thuis is: de jongste, die juist dit jaar haar universi
taire studie hier, in leiden, is begonnen. 

* * * 

Als we van onze charmante gastheer hebben af· 
scheid genomen en buiten onze indrukken 

uitwisselen, zijn onze tekenaar - wiens schets men 
hierbij afgedrukt vindt - en wij het volkomen eens, 
d~t prof. Geert de Grooth om zijn persoon, om zijn 
kennis en om zijn bruisende werklust een aanwinst 
zal zijn voor onze Kamer van revisie. • 

A. 
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Naar Eenheid van Lev~nsbescbouwing? l.iberaal 
(;esprek~entrum 

Aldous Huxley acht een door allen creet dan Thorbeeke's tegenstanders -
aanvaarde levensbeschouwing basis- . de vroegere en de latere! -doen voorko-

voorwaarde voor het welvaren der (vol
ke,n)gemeenschap. Toynbee predikt met 
hetzelfde oogmerk een "terug naar het 
christendom". De liberaal heeft hierop 
zijn eigen kijk. 

Aldus vatten wij beknopt samen wat 
wij schreven aan het slot van ons vorige 
artikel in deze reeks, waarin wij ons nog 
eens weer rekenschap proberen te ·geven 
van de geestelijke achtergTonden, waar
tegen zich de politieke vraagstukken af
spelen. M.a.w.: ons opnieuw rekenschap 
trachten te geven van de samenhang, 
soms duidelijk waarn\lembaar, soms ver
sluierd, maar in elk geval juist ook. voor 
wat wij de praktische politiek noemen 
van z0 grote betekenis. 

* * * 
De eigen kijk, die de, liberaal hierop 

heeft, duidden wij aan met een ver
wijzing naar Thorbeeke's uitspraak over 
een cnristendotn boven geloofsverdeeld
heid. Het loont de moeite, hier nog wat 
.nader op in t5) gaan, daar immer zowel 
Huxley's stelli:ng als die van Toynbee 
toch wel vragen oproepen. 

Een door allen aanvaarde metaphysi-· 
sche wereldbeschouwing schijnt al dade
lijk in strijd met Walter Niggs' .waarde
ring van het Ketter-element, die wij de
len. De ontwikkeling van meer dan twin
tig eeuwen "westers"' denken heeft, hoe 
men overigens daarover oordelen moge, 
de autonomie van d.e menselijke geest 
toch wel zo sterk gefundeerd, dat deze 
daaruit niet meer weg te denken val( 
Met Walter Nigg zijn wij niet alleen over
tuigd· van het goed recht der ketterij, 
wij zijn óók met hem van oordeel, dat 
de ketterij haar zeer waardevolle bijdra
ge geleverd heeft aan de ontwikkeling 
van het geestelijke leven in het algemeen 
en aan die van het christendom in het 
bijzonder',' zowê'I 1ri. Zijtf 'roomse als' 1n Zijn 
protestantse vorm. 

Achten wij dus op grond van hetgeen 
het verleden leert de gedachte van een · 
door allen aanvaarde levensbeschouwing 
in afzienbare tijd niet voor verwezenlij
king vatbaar, ·zij lokt ons bovendien wei
nig aan om het gevaar van geestelijke 
verstarring dat erin besloten ligt. 

* • * 
~ynbee's boaasehap "Terug naar het 
J. Christendom" stuit voor ons besef 

op andere bezwaren. Zij is oris te ·sim
plistisch en tegelijk te vaag. Immers, 
daarbij rijst onmiddellijk de vraag: wat 
hebben wij te verstaan onder "het chris
tendom" waarheen deze historicus ons 
terug wil voeren, gesteld al dat er in de 
ontwikkeling voor het menselijke geestes
l~en ooit voor een absoluut "terug" 
plaats zou zijn. 

Op dit punt nu schijnt ons Thorbeeke's 
idee van een christendom boven geloofs
verdeeldheid al dadelijk meer houvast te 
geven. Zij is trouwens veel meer con-

men. Want wel heeft Thorbeeke's uit
spraak grote tegenstand gevonden, maar 
die vloeit voort uit grondig misverstand. 
Wij kunnen in kort bestek hier nu niet 
nader op ingaan, doch verwijzen belang
stellenden in deze nog steeds uitermate 
actuele aangelegenheid naar dr. K. A. 
Boersema's voortreffelijke historisch cri
tische studie "Johan Rudolf Thorbecke", 
in 1949 verschenen bij E. J. Brill te 
Leiden. Deze maakt het ieder duidelijk, 
wat Thorbecke met zijn bekende formule 
voor de geest zweefde: niet een "Kleinste 
gemene veelvoud" van hetgeen aan alle 
christendom eigen is, maal', veeleeF juist 
dat christendom, dat aan alle christelijke 
kerken en belijdenissen is vooraf gegaan. 

Scheen verwijzing daarheen in Thor
becke's dagen velen irreëel, de geschie
denis heeft sindsdien bewezen, dat de 
grote staatsman-denker ook op dit punt 
zijn tijd ver vooruit was. Heel het oecu
menisch streven van onze jaren immers 
wordt gedragen door het besef, dat er in
derdaad een christendom boven geloofs
verdeeldheid bestaat, waarin niet alleen 
protestanten van alle schakering maar 
ook Anglikanen en oosters-katholieken 
elkander als christenen herkennen. De 
roomse Kerk moge zich van deze bewe
ging verre houden op grond van de 
pretentie, dat zij de "enige" kerk is en 
dus geen andere naast zich kan erken
nen, wie geregeld volgt wat gezaghebben
de roomse auteurs publiceren, weet toch 
"áók, dat Rome tegenover de andere chr. 
kerken het begrip "Ketters" niet meer zo 
kwistig hanteert als vroeger het geval 
was. Ook dit wijst er op, dat Thorbeeke's 
"Christendom boven geloofsverdeeldheid" 
niet zo absurd is als het een eeuw lang 
werd geschilderd! 

* * • 
· " Js hiermede nu alles gezesQ. .wat .. t.Qt 

verheldering van het problèem dat 
ons in deze artikelen bezighield zou kun
nen bijdragen? 

Zeker niet, wanneer wij het zien in het 
licht van de wereldsituatie van heden, die 
zo aanmerkelijk afwijkt van die in Thor
becke's dagen. De hegemonie van Euro
pa scheen toen nog onbedreigd, al vorm
de ook in Thorbeeke's tijd Amerika reeds 
een opkomende macht op het wereldto
neel. Thans is met Europa's ook Ameri
ka's hegemonie tanende. De opkomst van 
het Oosten is niet alleen een politieke 
aangelegenheid. Zij zal mede door de mo
derne techniek, die het wereldverkeer 
steeds intenser maakt, ook invloed oefe
nen op het geestelijk' leven der wereld. 
Reeds lang trouwens vooral van een poli
tiek "ontwaken" van het oosten sprake 
was, is het westerse denken met het 
oosterse geconfronteerd: de ontwikkeling 
van het westerse geestesleven in de laat
ste honderd jaar is eenvoudig niet denk
baar zonder de invloeden die kennisne-

ming van oudere en nieuwere oosterse 
wijsheid daarol? heeft gehad, gelijk, om
gekeerd, hèt hÓidige en toekomstige oos
terse denken de sporen van het contact 
met het westerse veelvuldig toont en in 
toenemende mate tonen zal. 

* • * 
Méér dan eenheid in metaphysische 

. levensbeschouwing is gemeen
schappelijke erkenning van geestelijke 
waarden en zedelijke normen een alge
meen mensheidsbelang. 

In een gespannen wereldsituatie als wij 
thans doorleven, is de kans voor gemeen
schappelijke erkenning van waarden en 
normen weinig gunstig .. Politieke en eco
nomische tegenstellingen staan daaraan 
meer in de weg dan dat ze haar bevor
deren. Wederzijds ontstaat dan licht de 
neiging tot afweer en isolement, die be
grip en waardering, laat staan herken
ning van iets van het eigene en gemeen
schappelijke in de ander belemmeren. 

Maar nu is er in het Westen onmis
kenbaar een toenadering bijv. tussen 
christendom en humanisme, waarbij al
thans de zedelijke normen, door elk van 
hen aanvaard, niet zo ver uiteenliggen 
als de wijsgerige controversen die hen 
gescheiden houden, zouden doen ver.: 
moeden. Geen humanistisch denkend li

beraal heeft onoverkomelijk bezwaar te~ 

gen hetgeen het Beginselpromamma van 
de V.V.D. in Thorbeckiaanse zin stelt om
trent de christelijke grondslagen waarop 
een samenleving als de Nederlandse . be
hoort té berusten. Dat daarnaast de 
christenen zelf over hun kerkgrenzen 
haar elkander in een ander licht zijn 
gaan zien duidt - wij zeiden het reeds 
- te meer op een erkenning van de rea
liteit en de actualiteit van Thorbeeke's 
geloof in een christendom boven geloofs
verdeeldheid. 

Welnu, ook bij de huidige zorgwekken
de· controversen tussen oost en wèst is 
het goed te bedenken, dat niet het tij
delijke al-bepalend is. Gelovigen en den
kers en dichters van elle eeuwen hebben 
in Oost en West waarden tot gelding ge
bracht, die hun betekenis hebben voor 
het geheel en waarbij over alle grenzen 
heen, alle mensen broederschap gezien 
wordt in het ene, goddelijke licht. 

De liberaal - zo schreven wij - kent 
geen terug. Hij waagt het er veeleer op, 
zijn tijd vooruit te zijn,' gelijk Thorbecke 
het was met zijn christendom boven ge
loofsverdeeldheid, dat, hoe fel gesmaad 
en betreden ook, toch van zo .sterke rea
liteit is gebleken. 

De liberaal van heden volgt Thorbecke 
in zijn vertrouwen niet alleen op het 
christendom dat vooraf gaat aan alle 
kerkleer, maar ook op dat wat naar bo
venmenselijke beschikking aan geestelij
ke en zedelijke waarden is neergelegd in 
het hart van alle volken. Zo zal hij niet 
alereerst zoeken naar een door allen aan-

In haar laatst gehouden vergade
ring heeft het Hoofdbestuur der 
Partij besloten de werkzaamheden 
van Het Studiecentrum te Epe, op
nieuw ter hand te nemen. 

Thans zal onder de naam "Libe
raal Gesprekcentrum" te Lunteren 
in Hotel de Boekhorst worden ge
start. 

De organisatie van het "Liberaal 
Gesprekcentrum" berust bij het Al
gemeen Secretariaat der Partij. 

Nadere mededelingen volgen zo 
spoedig mogelij~ 

J .().V .I).- lustrum 
De afdeling Assen van de J.O.V.D. 

vierde zaterdag haar vijfjarig bestaan in 
een feestelijke samenkomst, waarbij mr. 
H. van Riel, vice-voorzitter van de V.V.D. 
de feestredenaar was. Deze had de ge
lukkige gedachte, zijn gehoor te bepalen 
bij een sc.hijnbaar ver af liggend onder
werp: de politieke situatie in het Enge
land van de tweede helft der achttiende 
eeuw. In een causerie in de trant waar
van de heer Van Riel het geheim bezit, 
wist hij voor de talrijk opgekomen V.O.J. 
D.-ers en de vele verdere belangstellen
den dit verre parlementaire verleden ook 
in zijn actuele betekenis voor onze na
tionale politieke activiteit levendig te 
maken. Als ongemerkt wist hij uit een 
overvloed van details - blijk van diep
gaande bestudering! - de grote lijnen 
te trekken, die· telkens opnieuw uitgangs
punt en doel van zijn meesterlijke uiteen
zetting waren: het zijn en blijven steeds 
dezelfde fundamenteel-menselijke vragen, 
behoeften, hartstochten die ook in het 
politieke leven tot uiting komen. 

De avond stond onder leiding van de 
oud-voorzitter der afdeling, ir. F. H. 
Hidding, die de door ziekte verhinderde 
voorzitter, ir. Garming, op prettige wijze 
verving. Onder de aanwezigen bevond 
zich onze veterane, mevr. H. A. van 
Riel-Smeenge, wie bloemen werden aan
geboden. De A.R.J.O.S. was door haar 
bestuur op dit lush·um tegenwoordig. Tal 
van gelukwensen werden de jubilerende 
J.O.V.D.-afdeling aangeboden. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Koninginnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 1 1 1 '7 6 8 en 
1148'75 (K 1700). 
Gironummer 6'7880, t.n.v. de se
cretaris van de V.V.D. te Den 
Haag. 

vaarde metaphysische wereldbeschou
wing, maar wel naar de geestelijke waar
den en de zedelijke normen die allen te
zamen binden. Daarin ook weet hij de 
verdraagzaamheid gefundeerd die wij er
kennen als een der zuiverste kentekenen 
van het liberalisme: die wahre Liberali
tät ist Anerkennung. 

DeR. 

Communistische congres
gewoonten 

menten ingediend op de discussiegrondslag, 
die door het partijbestuur van de C.P.N. was 
opgesteld. 

0, ze hebbPn de vr~jheid 
ZO liP/ ' 

De C.P.N. heeft weer eens een congres ge-
houden, waar de al dan niet Stalin

verheerlijking aan de orde is geweest. Een der 
partijleiders heeft verklaard, dat men er· nu 
maar een streep onder moest zetten. 

Dat vinden wij ook. Het gedraai en gekron
kel is zo doorzichtig en weinig stijlvol, dat de 
overgrote meer<terheid van ons volk het maar 
van de humoristische kant bekijkt. 

Het gesol, -ook door de Nederlandse·commu
nisten, met Stalin, interesseert ons weinig. 

Wat ons echter meer interesseert is de wijze, 
·waarop de ultra-rode heren vergaderen. 

Na eindeloze debatten waaraan 55 sprekers 
deelnamen. op het jongste congres van de Ne
derlandse communisten werden er 36 amende-

Toen het echter op stemmen aankwam, ver
klaarde de heer Gortzak zonder blikken of blo
zen, . dat de grondslag zijn werk had gedaan, 
zodat al die amendementen geen nut hadden. 

Buitendien achtte het partijbestuur de oor
spronkelijke discussiegrondslag goed genoeg. 
Er viel dus niets meer te veranderen. 

Aan de democratie, aldus de heer Gortzak, 
deed dit niets af. 

Er bleek wel enig verzet tegen dit vreemde 
voorstel te bestaan, maar het congres slikte 
het met slechts drie stemmen tegen. 

Een aardig voorbeeld, wat de heren commu
nisten onder democratie verstaan. Een treurig 
voorbeeld tevens. 

* * * 

Naar aanleiding van de vragen van de 
heer Fokkema inzake de politieke tele

visieuitzending van de V ARA schreef Het Vrije 
Volk nog het volgende: "Want vaststaat, dat 
de omroepverenigingen vrij zijn in de samen
stelling van hun programma. En de vrijheid is 
ons in Nederland lief". 

Ja, ja, je moet maar durven. 
De vrijheid is de socialisten in ons land zo 

lief, dat zij er eenvoudig niet aan denken er 
toe mee te werken, dat de V.V.D., die bijna een 
tiende van het Nederlandse volk vertegenwoor
d'c~t. zendtijd krijgt om ook haar politieke be
g;nselen te verdedigen en toe te lichten. 

Neen, dit volksdeel moet de mond wordén 
gesnoerd. Erger nog, het mag via de microfoon 
worden aangevallen, maar het mag niet het 
recht verwerven om zich tegen deze aanvallen 
te verweren. 

"Zo lief" hebben de socialisten in ons land 
de vrijheid. 
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Het 'persoonlijk initiatief • 
lll de steeds 

straffer georganiseerde samenleving. 
• • De werkelijke p1onzer krijgt tegen.woórdig 

kansen • maar 

Van Thorbecke is liet woord: "Wij zijn hervonners, niet omdat wij het willen 

zijn, maar hervonning noodzakelijk is". 

Voor hen, die zich met vragen van vemieuwing en hervonning bezig houden 

weet ik nauwelijks een beter geschrift dan "IDSTORISCHE SCHETSEN" van 

Thorbecke en daaruit in het bijzonder het hoofdstuk "SIMON VAN SLINGE

LANDTS TOELEG OM DE STAAT TE HERVORMEN". 

AI dadelijk aan het begin van dit hoofdstUk plaatst Thorbecke een uitspraak, 

die tot in de kern van het probleem doordringt: 

De natuur heeft het behoud van elk wezen in zijn stand nauw en regelmatig 

verbonden met een gedurige wisseling, zodat het in het volgend ogenblik een en 

het zelfde wezen en toch nie11w 18. 
"Er . is geen leeftijd die zonder schade buiten verandering kan blijven, geen 

toestand .of hij tracht steeds in een andere over m · gaan. 

Wanneer we niets doen of ons verzetten tegen een tijdige verbetering, dan 

komt er een omkeer van zaken. 

De beste regering~ gaat spoediger, tenzij daaraan gestadig worde voort

werkt, tot slechter over. Maar gestadige aaneenschakeling wordt door gestadige 

schepping onderhouden". 

Thorbecke noemt het een onafgebroken 
<trijven, dat als een onheil verwenst 
wordt door hen, die liever dan zelve 
voort te brengen, in het vroeger voort
gebrachte willen berusten. En hij wijst 
op het verschijnsel, dat ieder tijdvak zijn 
eigen beginsel van beweging heeft, dat 
men niet mag laten slapen wil men ver
warring van beweging in het volgende 
tijdvak voorkomen. 

Maar er is in elke periode een traag
heid aanwezig, waartegen zich sommigen 
verzetten, ook al moeten zij strijden te
gen allen en vergeefs. 

Het zijn de mensen, die hervormen 
zijn, omdat hervorming noodzakelijk is. 

Nu moet men deze taak niet te gemak
kelijk zien. 

Hervormers waren er altijd en zijn er 
in onze dagen overstelpend veel, maar 
hun aantal wordt belangrijk kleiner als 
men de toetssteen aanlegt, die Thorbecke 
bezigde en, zoals we- in ons vorige artikel 
zagen, vele jaren later door de Franse 
wijsgeer De Rougemont, zij het in andere 
bewoordingen, opnieuw bezigde, nl. dat 
het er slechts op aankomt of het vraag
stuk, waarover men zich druk maakt, 
voor de mens een wérkelijk probleem is. 

Wanneer dat inderdaad het geval is, be
ginnen de moeilijkheden eerst goed! 
Vooral in een samenleving, waarin per
soonlijk initiatief, onmisbaar voor de 
·vooruitgang, zich steeds moeilijker kan 
combineren met de sociale samenhang, 
àie voor het voortbestaan evenzeer on
misbaar is. 
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De ganse geschiedenis leert ons, dat er 
altijd weer strijd gevoerd werd tussen 
hen, die de voorkeur gaven aan indivi
dueel initiatief en hen, die de sociale sa
menhang primair ·achtten. 

Het is er in de loop der eeuwen voor 
hen, die het persoonlijk initiatief ·voorop 
stelden, ongetwijfeld niet beter op ge
worden. 

Wanneér we thans o.nze samenleving 
beschouwen, zien we, dat de ontplooiing 
van het initiatief van de enkeling op al
lerlei wijzen wordt tegengehouden en ge
remd. 

De zeer links georiënteerde Engelse 
philosoof Bertrand Russel heeft in een 
serie lezingen voor de B.B.C. daaraan en
kele jaren geleden de aandacht gewijd 
en er toen o.m. op gewezen, dat er in 
onze tijd, behalve wat het wereldbestuur 
aangaat, een te sterke neiging tot bestuur 
en te weinig zorg voor het behoud van 
initiatief bestaat. 

Onze straf-georganiseerde gemeen
schappen gaan mank aan het gebrek aan 
spontaneïteit, schenken daardoor geen 
·nieuwe mogelijkheden tot optimisme en 
hoopgevende individuele bezigheden, 
remmen de bewegingen af, die zouden 
kunnen leiden tot werkelijke hervormin
gen, belemmeren onnodig de scheppings- . 
drift in de burger en houden de vooruit
gang tegen, omdat ze het ontstaan van de 
verscheidenheid, die kleur aan het leven 
van de enkeling en de gemeenschap 
geeft, zo dikwijls verhinderen. 

Niet voldoende •teun 
Nu is het inderdaad zo, dat het voor 

het persoonlijk initiatief in onze tijd heel 
dikwijls moeilijk, zo niet onmogelijk is, 
om tot ontplooiing te komen. 

De man, die thans moet werken zonder 
de hulp van een organisatie, ziet zich 
voor onoverkomelijke moeilijkheden ge
plaatst. Geleerden werken nauwelijks 
meer alleen: zij hebben kostbare instai
laties nodig, moeten over een laborato
rium be.schikken en zich verzekeren van 
de hulp van vele assistenten. 

Dat alles kost enorme bedragen, die 
hun door de Staat of een organisatie moe
ten worden verstrekt. Alleen de zeer 
hoog-begaafden, die op een gegeven ogen
blik het wel en wee van de ganse samen
leving als het ware beheersen kunnen, 
krijgen wat ze voor hun wetenschappe
lijke arbeid nodig hebben, maar voor ve
len, die niet tót deze heel kleine groep 
behoren, maar niettemin de samenleving 
iets te schenken hebben, wordt het veel 
moeilijker. 

Wanneer geen instelling, organisatie of 
Staat · zich voor hun werk interesseert, 
kunnen zij in vele gevallen weinig of . 
niets beginnen. 

Laten we een concreet voorbeeld ne
men. 

• 

• 
Er is indertijd een rapport verschenen 

over begaafheidsonderzoek en intelligen
tiespreiding, waarin de methode en uit
komsten van het medisch en psycholo
gisch onderzoek bij de keuring voor de 
militaire dienstplicht uitvoerig zijn be
handeld. 

In dit werkje is toen o.m. aangetoond 
aan de hand van de uitslagen, dat de ste
delijke intelligentie - gemiddeld geno
men op eim hoger niveau ligt dan de 
door het platteland bereikte. 

De uitslag van de onderzoekingen heeft 
dit onmiskenbaar aangetoond. 

De uitspraak echter wettigt een con
clusie, nl. dat er iets hapert met de 
geestelijke ontwikkeling van het platte
landskind. 

Ik wil hier vooralsnog buiten beschou
wing laten, of het onderzoek aan de te 
stellen eisen voldoet en/of de methoden, 
die erbij zijn gebezigd wel juist zijn. 

Ik bedoel dit: w á t heeft men gemeten 
en hoe heeft men dat gedaan? Heeft men 
in "rekening" gebracht, dat het psychisch 
en wellicht ook het arbeidstempo van de 
plattelander anders is dan van de stede
ling.? 

Heeft men de gevolgen van dit tempo
verschil wel voldoende onderkend? 

Maar nogeens: ik laat dat alles thans 
buiten beschouwing. Voor mij is de vraag 
belangrijk, of er inderdaad ten platte
lande omstandigheden zijn, die j.n dit 
verband ongunstig we'rken. Is daar· ooit 
een diepgaand onderzoek naar ingesteld? 

Gesteld, dat ik, niet accoord gaande 
met wat de cijfers vertellen - en op 
grond van onderwijservaring ten platte
lande kan ik niet met deze uitslag volle
dig instemmen - nu eens een dergelijk 
onderzoek zou willen instellen. Dat zou 
dan een persoonlijk initiatief zijn, maar 
een leek beseft, dat het voor een enke
ling volkomen onmogelijk is in deze tijd 
een dergelijk onderzoek in te stellen. 

Maar als de Staat, de daarvoor in aan
merking komende instanties, organisaties 
en instellingen geen interesse hebben, 
blijft het onder.zoek achterwege en zal 
men blijven voortgaan met te verwijzen 
naar een onderzoek, dat w é 1 kon wor
den ingesteld. 

De vraag, of als men liever wil, 'het 
probleem, is daarmede niet opgelost. 
Want, en ook dit mag hier wel worden 
opgemerkt, als inderdaad het platteland 
ook op dit terrein in een niet gunstige 
positie verkeert, betekent dit, 'dat er 
omstandigheden zijn, die dat alles in de 
hand hebben gewerkt of wel doen voort
bestaan. In het bijzonder rijst de vraag, 
of de onderwijsvoorziening ten platte
lande aan een nader onderzoek moet 
worden onderworpen. 

Geen ~:reld voor experimenten 
Een ander voorbeeld, overigens in het 

zelfde vlak. 
De onderwijsvernieuwing is, naar men 

weet, georganiseerd. Dit behoeft nog 
niet te betekenen, dat er buiten de be
treffende organisaties geen pogingen tot 
vernieuwing worden ondernomen of geen 
mensen zouden werken, die nieuwe we
gen inslaan en daarbij ook wel op be
<eneiden succes kunnen wijzen. 

Maar zeker is, dat dergelijke pogingen, 
ontsproten aan persoonlijk initiatief, van 
de betreffende personen heel veel vergt. 
Hun werk moet uiteraard beperkt blij
ven tot de eigen school of vaker tot de 
eigen klas. Geld voor experimenten is 
er doorgaans niet en hulp van assisten
ten, enz. enz. al evenmin. 

Wie daarover wil beschikken, moet 
zich tot hen wenden, die dit van Staats
wege ontvangen. Het kan echter voorko
men, dat de enkelingen andere opvattin
gen hebben over de hervorming of de 
betreffende instanties het werk van de
ze enkelingen niet van voldoende bete
kenis aehten. 

In al deze gevallen moeten de enkelin- · 
gen, die zelfstandig willen blijven 
voortgaan met wat ze begonnen, de con~ 
sequenties daarvan dragen. 

De mogelijkheid bestaat, dat zij na· 
jaren zelfstandig zoeken en beproeven' 
iets bereiken, dat van &root nut kan zijn 
voor on:; gehele onderwijs. Maar zelfs 
dan zal het voor hen moeilijk zijn daar
omtrent verdere bekendheid te ver.,. 
schaffen, omdat er kranten, tijdschriften 
of uitgaven nodig zijn om die vondsten 
openbaar te maken. 

Wellicht heeft Russen gelijk: "De ge
ringere prestaties van onze tijd op dit 
gebied (hij bedoelde de kunst, maar ik 
meen, dat het ook voor het terrein van 
ons onderwijs mag gelden) zijn het on
vermijdelijke gevolg van het feit, dat 
de samenleving zo zeer gecentraliseerd 
en georganiseerd is, dat het initiatief van 
de enkeling tot een minimum is terugge
bracht". 

Intussen blijft de mogelijkheid bestaan, 
dat er desondanks toch belangrijke in
vloed kan uitgaan van het werk van en
kelingen, .die zelfstandig en onafhanke
lijk zich met het probleem bezig houden. 

Van belang ware als de Staat op eni7 
gerlei wijze ook het werk van · déze 
werkers wilde steunen. De Overheid be
schikt over het apparaat om hen op te 
sporen en hen naar hun merites te be
oordelen. 

v.:r.L 

Inlichtingen betreffende het lid
maatschap der Volkspartij v-r 
Vrijheid en Democratie zijn te 
verkrijgen bij· · de plaatselijke 
afdelingen en bij het Algemeen 
Secretàriaat: Konlnginnegracht 
81, 's-Gravenhage (tel. 111788). ' 

AFDELINGSNIEUWS 

. LedenvergaderiiKJ 
te Papendrecht 

Onze nièuwe Partij-afdeling te Papen
drecht heeft, onder voorzitterschap van 
de Organisator-Propagandist der Partij 
de heer L. van Vlaardingen op maandag 
15 oktober j.l. in Café Panorama een le
denvergadering gehouden. 

In deze huishoudelijke vergadering 
werd allereerst een bestuur gekozen, dat 
thans bestaat uit de heren: 

G. J. Rietveld, Voorzitter; W. In 't Vel~ 
Secretaris en G. H. Hubers, Penningmees-
ter. · 

Verschillende problemen van organisa
torische aard werden uitvoerig besprokeiL 
' Dez~ jonge afdeling telt thans reecb 
40 leden . 

Centrale Groningen 
vergadert op 26 oktober a.s. 

De Centrale Groningen komt op vrijdag 
26 oktober a.s. te 16 uur in een algemene 
vergadering bijeen in Restaurant Suisse 
te Groningen. 

Er wordt een belangwekkende agenda 
afgewikkeld. ' 

Na afloop der vergadering zal in Res
taurant Suisse een gemeenschappelijke 
koffiemaaltijd worden gehouden. Kosten 
f 3.25 per persoon. · 

Om 20 uur spreekt dan in het Concert
huis, Poelestraat, de heer H. D. Louwes, 
lid van de Eerste Kamer, over "Positie
bepaling van het Liberalisme in deze 
tijd". 

Deze avond is mede bedoeld om de aan-. 
dacht te vestigen op de J.O.V.D. Zeer ze
ker worden evenwel ook de V.V.D.-leden 
verwacht. 
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WEEK-BLAD VAN Dl VOL IC SPAR TIJ VOOR VR'IJHIID EN DEMO CR A Til 

De Indonesische rechtsverkrachting 
En de hulde aan mevrouw Bouman 

Op 6 oktober deden we in . dè rubriek "Men 
schrijft ·ons" de suggestie, dat de Leidse Uni

Tersiteit mevrouw M. S. Bouman-van den Berg, de 
verdedigster eerst van de heer Jungschläger, daarna 
van de heer Schmidt, een ere-doctoraat in de rechten 

• aou verlenen. -
-zou het niet - zo vroegen wij toen - de schoon

ste en meest toepasselijke hulde zijn, wanneer onze 
'Léidse Universiteit haar, die onder moeilijker om
-standigheden dan wellicht ooit een Nederlandse 
jurist beschuldigde landgenoten heeft verdedigd, een 
doctoraat honoris causa in de rechten verleende? 

Dat ere-doctoraat komt er nu inderdaad, al is het 
dan niet in Leiden, maar in Groningen. 

Het siert onze Groningse Universiteit, die wij voor 
dat besluit dankbaar mogen zijn. 

In zijn vergadering Vll,n 19 oktober heeft de Se
naat daartoe besloten en wel, zoals gemeld werd: 
"wegens de voortreffelijke wijze, waarop zij - hoe
wel zelf geen juriste - de verdediging van de in In
dónesië gevangen genomen Nederlanders Jungschlä
ger en Sch.tnidt heeft gevoerd en de bijzondere moed, 
die zij daarbij aan ·de dag heeft gelegd". 

-* * * 
-onze vuldoening geldt ook voor de wijze, waar-

op minister Luns mevrouw Bouman heeft 
ontvangen en openlijk heeft gehuldigd en geldt ze
ker in niet min.dere mate voor de hoge onderschei
ding - ·'lt~ in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw - welker versiersele~ H.M. de Koningin ert
kële dagen later mevrouw Bourrian persoonlijk heeft 
overhandigd. 

Het feit, dat de Koningin de heer en mevrouw 
Bouman gezamenlijk op paleis Soestdijk heeft willen 
ontvangen, is trouwens een erkenning van de ver
diensten, welke zij b e i d e n in de beruchte proces
sen hebben verworven. 

Terecht heeft minister Luns mevrouw Bouman 
gehuldigd als een moedige Nederlandse vrouw, die 
in nood verkerende landgenoten is te hulp gekomen 
en daarbij van uitzonderlijke toewijding en capacitei
ten heeft blijk gegeven. Ondanks de omstandigheid, 
dat zij geen advocate is, heeft mevrouw Bouman -
gesteund door mr. Vervloet van het departement 
- de verdediging na het vertrek van haar man vrij
willig op zich genomen en deze geleid op een wijze, 
die vele Nederlandse advocaten tot eer zou strek
.ken. 

* * * 
. Bij al deze voldoening over de verdiende hulde 

aan de moedige verdedigster mogen - en 
zullen - we echter niet de tragiek vergeten, welke 
haa~. zwarè slagschaduw over dit alles heeft gelegd. 

De heer Jungschläger heeft de spanningen fysiek 
niet meer kunnen. doorstaan en is kort vóór het von
nis tegen hem werd geveld voorgoed heengegaan en 
over onze landgenoot Schmidt is het ongehoorde 
vonnis van levenslange gevangenisstraf uitgesproken, 
met verzwaring dus nog van de eis. 

Op de persconferentie, welke, na de ontvangst 
door minister Luns, werd gehouden,· stelde mevrouw 

Weet u 't nog? 
Het leven gaat snel en even snel verge~ 

ten wij.· 
In een nieuw rubriekje: .,Weet u 't nog?", 

· hopen wij voorlopig wekelijks enige feiten, 
. gebeurtenissen en toestanden van tien jaar 
. geledett In de herinnering terug te roepen. 

d.ie o4B t o en bezig hielden en vaak zelfs 
sterk beroerden. · · 

We vergeten snel en dat is dikwijls maar 
goed. maar het is toch óók wel goed, nu en 
dan eem even achterom te zien en ons te 
herinneren, wat we bijvoorbeeld tien jaat• . 
geleden beleefden, dachten en deden. 

Bouman voor zichzelf de vraag: Is Schmidt en was 
Jungschläger nu werkelijk onschuldig aan het ten 
laste gelegde? En haar antwoord daarop was een 
volmondig: "ja". Dit is, zo stelde zij met nadruk 
vast, geen "stellige overtuiging" van mij, maar ster
ker nog: een zeker weten. De beschuldigingen tegen 
Jungschläger en Schmidt zijn onzinnig. 

Alleen half-ontwikkelden geloven de fantastische 
verhalen. En dat geloof is op allerlei manieren sterk 
aangewakkerd, door protestdemonstraties en resol\1-

/ties, waarin o.m. de doodstraf tegen Schmidt werd 
geëist. 

Niet ten onrechte herinnerde mevrouw Souman 
aan de rede, welke Sukarno twee jaar geleden heeft 
gehouden en waarin hij gewaagde vaa allerlei docu
menten, die zouden zijn gevonden en waaruit zou 
zijn gebleken, dat er een ;,subversieve actie" gaande 
was. Een actie, waarbij ook hoge Indonesische per
sonen betrokken zouden zijn, "gesteund door het 
buitenland". 
. Deze verklaring werd in brede lagen, vooral onder. 
de jongeren, een geloofsovertuiging, die vooral tij
dens het proces tegen de heer Schmidt door de com
munistische pers werd. aangewakkerd. 

HET KAMERDEBAT 
Wanneer dit nummer van ons blad verschijnt, 

zal de Regt:ringsverklaring zijn afgelegd en zal 
·het grote debat daarover, tegelijk met de al
gemene politieke beschouwingen over de Rijks
begroting 1957, reeds in de Tweede Kamer heb
ben plaats gevonden. 

Wij stellen ons voor, de volgende week de 
rede van onze fractievoorzitter, prof. mr. P. J. 
Oud, zo volledig mogelijk in ons blad op te 
nemen en daarna aan de replieken en de resul
taten van dit debat nog een nadere beschouwing 
te wijden. 

De Nederlandse pers is ditmaal, goddank, een
stemmig geweest in haar oordeel en in haar 

verontwaardiging over deze rechtsverkrachting. 
Wat de redacteur voor Indonesië van het "Alge

meen Handelsblad" in een hoofdartikel in dat blad 
van 16 oktober schreef, was de teneur van a 11 e Ne
derlandse persreacties (natuurlijk: "De Waarheid" 
uitgezonderd): "De twee processen zijn zowel wat 
de politionele- voorbereiding betreft als wat de be
handeling in de rechtszaal aangaat, tot in de grond 
allertreurigste vertoningen geweest van voortgezet 
en tot het einde toe volgehouden rechtsmisbruik, zo
wel van de zijde der vervolgende ambtenaren: als 
van die der Indonesische rechters, die te zamen blijk 
hebben gegeven van een onmiskenbare onwil om 
recht te doen". 

Niet Nederland, niet het buitenland, maar deze 
ellendige bladzijden vormen, naar hij verder o.a. nog 
opmerkte, eeri aanklacht tegen Indonesië. En het feit, 
dat niet alleen de reeds lang verontwaardigde Ne
derlandse openbare mening het vonnis met gespan
nen aandacht heeft afgewacht, maar dat ook de di
plomatieke vertegenwoordigers van de westerse 
rechtsstaten door hun tegenwoordigheid bij de uit
spraak eenzelfde waakzaamheid zwijgend, maar in
drukwekkend demonstreerden, kan de Indonesiërs te 
denken geven. 

* * * 

Wat moet, wat kan er thans gebeuren? De heer 
Schmidt heeft zelf hoger beroep aangete

kend, doch er zijn slechts weinigen, die alleen daar
v>an baat verwachten. 

Niemand beter dan mevrouw Bouman, die de te
geQ.woordige verhoudingen in Indonesië zo door en 
door heeft leren kennen- en die van alle details van 
het proces en zijn achtergronden op de hoogte is, 
zal hierover kunnen adviseren. 

Welnu: alleen in een internationale actie ziet zij 

enige -zij het een kleine - kans liggen. Men is, 
ondanks alle schijn van het tegendeel, in Indonesië 
toch gevoelig voor een goede naam in de wereld. 

Men zegt, dat er bij de Ver. Naties wei-!J.ig kans 
bestaat, maar zolang die er .is, moet baars inziens een 
poging niet worden nagelaten. En anders kan mis
schien een advies van het Internationale Gerechts
hof worden gevraagd. 

Afgezien echter van min of meer officiële stapJ 
pen, is er de mogelijkheid, langs particuliere weg 
vele_r ogen in het buitenland te <;>penen. Het gaat hier 
niet om een rechterlijke d w a 1 i n g, welke overal, 
in ieder land, mogelijk blijft, maar. waartegen dan 
ook nieuwe rechtsmiddelen bestaan, maar om een 
bewuste, opzettelijke rechtsverkrachting. 

Men heeft het ondertussen reeds kunnen lezen, dat 
het jungschlägerfonds zich, in nauwe samenwerking 
met het Nationaal Contactcomité Jungschläger, op 
internationaal terrein nu zal gaan bezig houden met 
de belangen van de heer Schmidt. 

Op nationaal terrein zal die behartiging ter hand 
worden genomen door het Nationaal Comité Jung
scbläger. Onder auspiciën va~ dit comité en van 
genoemd fonds, zullen om te beginnen op zondag 
28 oktober in Amsterdam en later in Den Haag 
protestbijeenkomsten worden gehouden. 

* * * 
Er is beweging ontstaan en zij zal niet mogen 

eindigen voordat werkelijk recht is ge-
. schied. .. 

Ondertussen willen we er nog wel eens de nadruk 
op leggen, dat onze geschokte gevoelens zich niet 
richten tegen Indonesië als zodanig. 

Duizenden Nederlanders, die de beste jaren van 
hun leven in dit prachtige land hebben doorge
bracht, voelen er zich nog altijd sterk mee verbon
den. 

Duizenden anderen, die daar niet zelf zijn geweest, 
dragen het nog altijd in het· hart, omdJlt zijn geschie
denis zo lang en zo nauw met de onze en met die 
van ons KoningsnÜis is verbonden geweest. 

Welk een zegenrijke invloed voor Indonesië zelf 
en welk een gezamenlijke kracht zou er kunnen uit
gaan van een werkelijke vriendschappelijke band tus-_ 
sen Indonesië en Nederland. · , 

Nog altijd, ondanks alles, is Nederland tot die 
vriendschappelijke houding bereid. Een aantal goede 
en bekwame elementen onder de ontwikkelde Indo
nesiërs ziet dat ook wel in. Onze enige ~ zij het 
helaas kleiner geworden- hoop is nog altijd, dat de 
omstandigheden eenmaal die goede elementen op de 
juiste plaatsen zullen brengen. 

Ons fel verzettend tegen het onrecht, jegens onze 
beschuldigde landgenoten bedreven en vast van plan 
niets na te laten dat tot hun redding kan strekken, 
blijven w~ bereid, de vriendschapsband te reiken aan 
elk bewind, dat toont, zulks wàardig te zijn. 

A. 

In de dagbladen heeft men het reeds kunnen 
lezen: De (honoraire) algemeen secretaris van 
onze partij, de heer D. W. De t t me ij er, heeft 
op 11 oktober het ziekenhuis mogen verlaten. 

Een bericht, dat alom in de partij met grqte 
vreugde zal zijn vernomen. Namens hen allen . 
wensen wij hem en zijn echtgenote, mevrouw 
Dettmeijer-Labberton, van harte geluk met deze 
terugkeer. -

We moeten daar echter wel aan toevoegen, 
dat hij nog gedurende enige maanden rust zal 
moeten · houden alvorens zijn werkzaamheden 
geheel te hervatten. _ 

Zijn werkzaamheden als wethouder van Open
bare Werken· te 's-Gravenhage worden tijdelijk 
waargenomen door het lid van de V.V.D.· 
fractie aldaar, mr. A. J. Dankelman. 
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Weet U 't nog? : 

1946\
1 

2t oktot.o 

Hoewel de stand v- de voedael
voorziening in Nederland betrekke
li,jk gulliltig 1s, mag het toch niet 
zeker warden geacht, -dat het hui• 
dige rantsoen tot het voorjaar 1947 
gehandhaafd kan worden. Neder
land is n.L wat betreft voedings
middelen voor een deel afhankelijk 
van import. Deze wordt echter be
lemmerd door het voedseltekort 
over de hele wereld. Bovendien legt 
de fiDa.Jlciële toeata:Dd beperkiDgea 
«ql. 

Met de "Nieuw Holland" is uit 
Amsterdam bet laattlte coatingent 
9U1 de ,.'I-december di'risie" (1880 
man) naar Ned.-Indië vertrokken. 
In totaal zijn nu vertrokken 18.000 
man, benevens 6 bewakingsbatal
j(ms met tJamen .000 man. 

.. ekiGber 

Bij de Tweede Kamer is inge
diend een ontwerp van Wet inzake 
een. vermogensheffing ineens. De 
aanslag in deze belasting zal wor
den bepaald naar het vermogen op 
1 januari 1:9te. Zij loopt van 10 pct 
van vermogen~~ tot f 100.000 tot ~ 
pct voor dat gedeelte, dat ligt bo
ven één miljoen gulden. 

1 november 

:Met ingang van heden zijn de 
posttarieven zowel voor het locaal 
als voor het interlocaal verkeer en 
voor dat met het buitenland vrij 
belangrijk verhoogd, teneinde het 
tekort, dat in de laatste jaren bij 
het staatsbedrijf der P.T.T. is op
gelopen tot ongeveer f 17,5 miljoen, 
weg te werken. 

5 DOVember 

Nadat generaal Soedirman, be
velhebber van het republikeinse le
gèr, op 1 november te Batavia was 

' gearriveerd, ,.:ijn de opperbevelheb- ~ 
bers van dE! Nederlandse, Indonesi
sche en Britse strijdkrachten in 
Ned.-Indië op 4 nov. overeengeko
men, de onder hen sta.a.D.de oom
manderende officieren in de gebie
den, waar nog geen maatregelen 
getroffen zijn voor een plaatselijk 
"staakt het vuren", last te geven, 
een einde aan de vijandelijkheden 
te maken. 

De Nederlandse Regering heeft 
heden aan oe Regeringen van de
Verenigde staten, van het Ver
enigd Koninkrijk, van de Sovjet
Unie en van Frankrijk een memo
randum doen overhandigen betref
fende de Nederlandse territoriale 
en economische eisen ten aanzien 
van Duitsland. <mk aan de Belgi
sche Regering is een exemplaar 
van dit memorandum overhandigd. 

Vele onderwerpen, waaronder bezitsvorming kwamen ter sprake 
Dezer dagen hield de Landelijke Middenstandscommissie van de Volkspartij voor 

Vrijheid en De_.atie te 's-Gia..-Jaace Jaaar eerste vergad~ na è oyakaldieB. 
Bij ontatentenis van • de heer Dettme~er werd de vergadering geleid door de beer 

6, 6. K«ft. Bew tllsta~ 11-èt ~ 'IN, t1e ~ J. P. Bepb wit 'WtMc11Metl. De 
vergadering hield een inleidende bespreking over de Rijksbegroiing voor 1957, in bei 
llijzonder over het onterdeel Economische Zaken. 

De &'MIC v- zailrlm ~tie ~satle ontmoette enlS&i~ ~. De "-is 
'I'IU1 het flestaDd, aM l1e om1erlle~~~erserganillaties einéle va1l Mt V«<ge ja1ll' vaitwiRlr 
met de minister van Economische Zaken aangingen, wordt steeds verder ondermijnd. 

la tie -te plaats ~ de ~ - lonea ea seciale la8tem. waa.l$oe tie ft&'e
rlnc medewoerkte. I1l - ilw~e ~eread <deer de· kra.pJte anek1&markt, heif
ben vele kleine ondernemers zich genoodzaakt gezien hogere bedrijfslasten te aan

vaan~e-. eek w- ..... eND-mcil lliet lt'el'allhnerll was. 

Bovendien woekert het euvel der zwar
ie Jonen in veracheidene bedrijfsiakken 
nog welig v~ort en brengt de patroons in 
steeds grotere ongelegenheid. Door tJe 
loonsverhogingen in de overheidssfeer 
gaan o.a. de tarieven voor het ~ 
verbruik omhoog en werken kostprijs
verhogend. 

Wordt overheidsbedrijven wel toege
staan de volle 6% in de prijzen door te 
berekenen? zo. werd gevraagd. Ook mre-

rigens wordt bet juiste beginsel, dat ver
hoogde produktiviteit voOrwaarde dient 
te .zijn voor de toelaatbaarheid van verbe
tering van arbeidsvoorwasrden, steeds 
meer losgelaten. Men constateerde dan 
ook een dualisme in het overheidsbeleid. 

.Met bezorgdheid zag men de nieuwe 
lasten, voortvloeiende uit de ouderdoms
premie en de :komende huurverhoging, 
tegemoet. 1n het bijzonder voor de kleine 
1>ndernemers, die dergelijke tiCbokken 

DEZE BURGER 
heelt één van de nieuwe Tweede Kamerleden leren·kenneJl toen hetzelve 
met blootgewoelde bipsen in de wieg lag. Het had rose so1cjes aan en 
speelde met hetzelfs tenen. 

Met één der nieuwe Senatoren heb ik de gewone spelletjes der jeugd 
gespeeld. Hij was eeD niet bizonder-populaW knaap; ~ reeds bij bet 
knilclceren niet tegen zijn verlies; docb erkend moet worden dat bij er toen 
eerlijk voor uit kwam dat bet bem in 't geheel met om bet spel, maar wel 
om de knikkers (en als het enigszins kón: àlle) te doen was. Hij heelt dat 
in zijn carrière listiglijk trachten te verbergen. Erkend dient te worden dat 
hij ook dáár zelden aan de verlieskant heelt gestaan en dat de knikkeroogst 
vruchtbaar is geweest. 

Ik wilde alleen zeggen, dat het zo wonderlijk is allemaal, wanneer men 
wat ouder gaat worden. Dat ge dan allerlei toverachtige lieden ontmoet, 
die ge vroeger in hun blote bipsen oi in de klas hebt gekend als ogenschijn
lijk doodgewone mènnekes, voorbestemd om loodgieter, rechter, sergeant
majoor of leraar te worden, en die dan plotseling uit de letterzee der kran
ten omhoog komen gestegen als opperman. 

Het wonderlijkste is dan ook, dat ge, er nooit helemáál in kunt geloven, 
om dal ge er vroeger de toekomstige grootheid v.ief vanaf hebt kunnen zien. 
Geen koning is groot voor zijn lakei. Geen kamerlid voor wie hem in de 
wieg of op het potje heeft gezien. 

Ge gaat daar dan even over peinzen en, terugdenkend, ontwaart ge dan 
toch in het verre verleden de tekenen van vandaag. Het Irnaapje dat zo 
graag alle knikkers won heeft àlle knikkers ge 1c re ge n en hef andere 
jongetje wien het niet kon schelen of hij zijn :Jpelletje won of verloor, is 
een rustige leraar gymnasii in een kleine provinciestad geworden. Hij bad 
rector kunnen worden, maar hij heeft niet gesolliciteerd. 

Ik generaliseer niet. Niet iedereen, die op knikkers gebrand was, heeft 
knikkers geleregen eil niet iedereen die ze gekregen heelt, was er op 
gebrand. 

Maar het is een leuke bezigheid de grote jongens van nu, die ge als 
kleine knapen hebt gekend, te toetsen aan bun verre verleden. 

Dat Tweede Kamerlid met de rose sokjes is nog altijd Wimpie-van-de· 
overleemt voor 

moeilijk kunnen opvangen, dient een 
compensatie daarvan te worden voorbe
reid. 

Ook het kartelbeleid in Ge midden
standssector ondervond kritiek. Men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken, dat 
er meer op klein dan op grof wild wordt 
gejaagd en dat het effekt op het prijspeil 
dan ook gering is. 

De ontwikkeling der publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie ontmoet nog vele 
moeilijkheden. Het systeem der wet, dat 
tot een autocratische bestuursvorm leidt, 
is in wezen in strijd met de democratie, 
welke ook in het bedrijfsleven tot gelding 
dient te komen en heeft tot gevolg, dat 
van enig medeleven der bedrijfsgenotea 
geen sprake is. · 

Met betrekking tot de bezittmmning 
werd opgemerkt, dat het iD. strijd met de 
speciale rechtvaardigheid zou sijn alles 
aan werknemers en niet aan -zeltstandi
Men bepaalde voorrechten toe te kennen. 

Besloten werd de Kamerfracties over 
de behandelde onderwerpen een gedetail
leerd advies uit te brengen. 

Vervolgens werd van gedachten gewis
seld over een nota van de heer W. M. 
Koornneef betreffende hutn'beseherming 
voor bedrijfspanden. De vergatJering be
sloot bet eerder aan bet hoofdbestuur uit
gebrachte advies inzake de herzieniDI 
van bet werkprogram ten aanzien -wm 
dit onderwerp te halidhaven, nl.: 

Er dient een redelijke beacbenning van 
de rechtsposiüe van de humden van be
ddjfspanden, met inachtneming van de 
belangen van de verhuurders, te worden 
gehandhaafd. 

Het scheppen van de mogelijkheid om, 
in geval van ontruiming wegens dringen
de behoefte voor eigen gebruik, de voor
waarde te stellen, dat een billiJke vergoe
ding voor geleden bedrijfsschade en we
gens door de huurder .aangebrachte ver
beteringen -wordt verleend, ~ te wor
den bevorderd. 

Tenslotte werd besloten een studiecom
missie te benoemen, welke het rapport 
inzake het Middenstandshandels- en vak
onderwijs, uitgebracht aan de Staats
secretaris van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen en van Economische Zaken, 
zal bestuderen. 

Drs. H. A. Korthals spreekt 
voor de uCentrale Leicle•" 

op 3 november a.s. 
Op 3 november a.s. zal in hotel "de 

Za.lm" te Gouda, n.m. 3 uur 1irs. Kort
hals, wee-voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de V.V.D. spreken 
voor de Centrale Leiden over "Politieke 
aktualiteiten". 

Aangezien de heer Korthals zo nauw 
bij de kabineWormatle betrokken is ge
weest, &al de inleiding stellig belang. 
wekkend en interessant zijn. Wij hopen 
dan ook, dat vele leden deze bijeen
komst zullen komen bijWonen. 

Drs. H. A. Korthals opent Liberaal 
Gesprekcentrum 

Zondog 9-10 
11-12 
12.30 

2 

uur ontbijt; daarna wondelinm of kerkgang; 
our koffie; 
uur maaltijd; 
uur Ds. Joh. P. van MuiJem spreekt over: .Js door

braak iets nieuws?", hierna discussie; 

Ds. ]oh. P. van ~uUem spreekt over: 

"Is doorbraak iets nieuws?" 
Zaterdag 24 november a.s. sol de yice-.-rziHer van oue Tweede 
llameJ'fractie, clrs. H. A. Korthals het Liberaal GeSfl'ekceatrtiM Ïll HoteJ 
De Boec:kborst te Lamtuen opene~~. 
Ds. .leh. r. ~ Maal~ ........... V- 411e Ver. van Vrijs. Herv. te 
&oHerdam sal des zondagsmiddags s,.-. OYer het onderwerp! "Is ~ 
ltroak iets nieawsr 

PROGttAMMA VOOtt ZATRDAG 24 EH ZONDAG 25 NOVEMBER: 

ZedeNog 4--4.30 
6 
8 

uur aankomst der deelnemers; 
uur maaltijd; 
uur opening door Drs. H. A. Korthols, hierna gele

genheid om met de spreker over verschillende 
Oltden'fetpen van gedachten te wisselen; 

5.30 
7 

.uur maaltijd;; 
uur vertrek der deelnemers. 

De tot-me kosten voor het gehele weekend van zaterdag vóór de maaltijd 
tot zondag na de mooitijd bedrogen f 8.- per persoon. 
0~ deelnemers, die niet blijven togeren; doch alleen de warme moottijd 
op zaterdag of zondog meemaken, betolên f 3.- .per maaltijd, terwijl de 
prijs voor de koffietafel zondagmiddags om 12.30 uur f 2-·- bedraagt. 
Aanmeldingen voor deelname Gon het weekend .. speedtt ••Jel"jk bij 
net Algemeen Secretoriaat der Partij, Koftinginnegrod1t 61, Den Hoog. 
Oe kosten voor deetnome .gelieve men te storten op .girorekening no. 
67880 t.n.v. de Secretaris der V.V.D., te 's-Gravenhoge. 
Aangezien de betongstelling voor het Liberooi Gesprekcentrum .in de 
Partij zeer groot is en de mogelijkheid tot deelneming beperkt, zullen de 
aanmeldingen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. 
Leden van de afdelingen in de omgeving vcm Lunteren zijn wnzeff spre
kend van harte welkom, doch kunnen niet bl!jven logeren. 



* c,c.an, WEEK to.t WEEK * 
Ongerustheid over 's Rijks 
financiën 

H et parlementaire raderwerk is dan te 
langen leste weer aan het draaien. In· 

het voorlopig verslag op de algemene finan
ciële beschouwingen, dat de vorige week is ver
schenen, stellen de leden van de Tweede Kamer 
talloze vragen aan het nieuwe kabinet. 

Vragen, die getuigen van een grote onge
rustheid, in het bijzonder met betrekking tot 
de positie van 's Rijks financiën. 

Nu de kruitdamp boven het front van de 
langdurige kabinetsformatie is opgetrokken, 
komen talrijke ernstige problemen helder voor , 
ons te staan. Problemen, waarvan wij de be
langziJH:heid reeds eerder ter plaatse mochten 

· onderstrepen. 
· Welke plannen heeft de regering met de 

loon- en huurverhoging? Hier zitten wij meteen 
inidden in een ernstig probleem. 

Zo zijn er vele andere vraagstukkeft. Wij 
·. noemen hier &.m. het feit, dat er voor ~ de
. fensie dit jaar 100 miljoen gulden meer zal 

worden uitgegeven dan vorig jaar. 
Maar wat bij al deze vragen vooral tot uiting 

. komt. is, dat vele Kamerleden de rijksuitgaven 
verontrustend hoog'' vinden. Zij achten een 

· ;orgvuldige bewaking van s' rijks uitgaven 
zeer nodig. 

Aldus ziet men het beeld, dat wij reeds eer
der mochten schetsen van een situatie, die zor
gen baart en die erg weinig ruimte Iaat voor 
een politiek van potverteren. Bezuiniging door 
de overheid zelf, is daarom een eerste verei~te. 

Wat !{ebrurt er met textiel 
. "k ? en sut er. 

Er is - zowel voor de handel als voor de 
consument - nog een ander belangrijk 

problE-em, dat om een snelle oplossing vraagt, 
te weten, wat er moet en gaat gebeuren met de 
omzetbelasting op textiel en suiker. 

Gelijk bekend, gold er dit jaar een vrijstel
ling voor deze omzetbelastingen. Bij het verle
nen van die vrijstelling werd echter uitdrukke
lijk gezegd, dat deze op 1 januari a.s. aflopen. 

Wat zal er nu na 1 januari gebeuren? Dit 
is een vraag, die niet alleen het publiek, maar 
ook de betreffende handel uiteraard interes
seert. 

Vooral in de textielbranche is op het ogen
blik door die onzekerheid een abnormale ont
wikkeling gaande. Immers, het publiek, dat· 
vreest, dat op 1 januari weer omzetbelasting 
zal worden geheven, gaat op het ogenblik in 
versterkte mate tot aankopen over in de ver
wachting, dat de prijzen na 1 januari zullen 
stijgen. Wij willen nu niet van een "Korea
politiek" spreken, doch de geforceerde aanko
pen zijn ongezond en moeten op de een of 
andere wijze weer tot een terugslag leiden. Een 
spoedige beslissing ook op dit terrein is dan 
oc>k zeer gewenst. 

Stijgend aantal ambtenaren 

Van verscheidene zijden in de Tweede Ka
mer is wederom de stijging van het aan

-tai aan het departement van maatschappelijk 
werk te werk gestelde ambtenaren onrustba
rend genoemd. 

In de begroting voor 1956 bedroeg de ge
raamde personeelssterkte 933. De werkelijke 
sterkte op 30 juni 1956 was 1304. De sterkte 
voor 1957 is geraamd op 1427. 

Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord 
van de minister. Er zijn trouwens in het voor
lopig verslag van de Tweede Kamer over de 
begroting-1957 van Maatschappelijk werk vele 
belangrijke vragen gesteld, waarvan wij de be
antwoording met veel belangstelling tegemoet
zien. 

Zuiderburen zien gevaar 

De kwalijke economische gevolgen van de 
hoogconjunctuur mochten reeds vaker 

ïn deze rubriek ter sprake worden gebracht. 

Wij zien deze niet alleen in ons land, maar ook 
buiten de landspalen. Wij wezen reeds eerder 
op waarschuwende woorden uit Engeland en 
Duitsland. 
• Thans is het België, die deze gevaren gaat 
onderkennen en meteen drastische maatrege
lèn heeft aangekondigd om deze kwalijke ge
volgen tegen te gaan. 

Wij kunnen niet op slag beoordelen in hoe
verre de door België getroffen maatregelen 
doelmatig zijn. Buitendien moet men erg op
passen deze maatregelen zonder slag of stoot 
te gaan copi€ren, omdat de economische struc
tuur van elk land weer anders is. 

Wat echter wel zeer de aandacht trekt is 
o.m. de Belgische maatregel van een prijsstop 
en een bevriezing van het bestaande loonpeil. 

Verder zal een algemene grootscheepse be
zuiniging op alle departementen worden inge
voerd, welke laatste maatregel ook voor ons 
land zeker aan te bevelen is. 

Hoe dit ook zij, Nederland leeft niet op een 
economisch eiland en zal terdege emstig reke
ning dienen te houden met hetgeen er in het 
buitenland gebeurt met betrekking tot de 
maatregelen~ die de schadelijke gevolgen van 
de hoogconjunctuur dienen te elimineren. 

Een ernstige en diepgaande studie hiervan; 
ook in ons land, is zeker een gebiedende eis. 

Nog meer verstandige 
woorden 

Wij blijven nog even in het financieel-eco
nomische vlak. Wij mochten hierover 

de laatste weken bij herhaling schrijven en wij 
deden dit om de belangrijkheid aan te tonen 
van de ontwikkelingen, die zich in dit vlak 
voordoen. 

Er gaat geen week voorbij, of er gaan stem
men op, die emstig waarschuwen voor ge
maakte en te maken fouten in ons nationale 
economische beleid. 

Zo kwam de vorige week Het Verbond van 
Protestants Christelijke Werkgevers irt Neder
land te Amersfoort bijeen. 

In deze vergadering zeide de 'algemeen voor
zitter, de heer. A. Borst Pzn, o.m. dat hij zich 
blijft stellen achter de noodzaak van prijsst~t
bilisatie in de tegenwoordige ecc· 1ische situ
atie, maar, aldus spr., de praktuk van bijna 
twee jaren prijsstabilisatie heeft toch aange
toond, dat voor de handhaving van deze stabi
lisatie aan enkele aspej:!ten meer aandacht 
moet worden besteed. 

Zo wees de heer Borst er op, dat een beleid 
van prijsstabilisatie zich niet met een loonbe
leid verdraagt, waarbij een stijging van de lo
nen de stijging van de produktie. overtreft. . 

Ziehier, een herhaling van een veel gewte 
klacht, die een waarschuwing inhoudt vooral 
de gevaarlijke weg te mijden, die naar inflatie 
leidt. 

Revolutionaire studeer
kamerwijsheid 

Dezer dagen heeft prof. dr. P. Kuin,. lid 
van de Raad van Bestuur van Unilever, 

een opmerkelijke rede gehouden ter gelegen
heid van de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleraar in de economische 
sociologie, met inbegrip van de bedrijfssociolo
gie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Prof. Kuin stelde daarbij het navolgende: 
De arbeidersbeweging heeft met de waarde
ring van de arbeid nooit goed raad geweten. 
Zij heeft dè arbeid om beurten vervloekt en 
·verheerlijkt. 

Het besef, dat regelmatige arbeid een voor
waarde is voor een evenwichtig persoonlijk 
leven, is haar lang vreemd gebleven. 

De strijd tegen lange en zware werkdagen 
heeft de beweging sceptisch gestemd tegenover 
de waardering van arbeidsvreugde en beroeps
trots. Zij meende, dat dergelijke zaken eerst 
tot hun recht konden komen, nadat de eigen
dom der bedrijven in handen der gemeenschap 
zou zijn gelegd. 

Het zelfde gold voor de verhoudingen tussen 
de. arbeiders onderling en tussen hen ~lf en 
de bedrijfsleiding. 
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Ook dit zou in een samen:Ieving, die op uit
buiting was gebaseerd, nooit bevredigend kun
nen worden geregeld. 

In waarheid, aldus prof. Kuin, is dit studeer
kamerwijsheid gebleken. De bedrijfs-sociologie 
en de bedrijfspsychologie hebben aangetoond, 
dat de werkelijke maatstaven der arbeiders 
heel anders zijn. De eigendomskwestie laat hen 
vrij koud, wat meetelt zijn dingen als het socia
le aanzien van de onderneming en van het be
roep, de waardering van het eigen gezin, de 
verhöuding tot de baas, de rechtvaardigheid 
van de directeur, de eigen plaats tegenover de 
collega's. 

Tot zover prof. Kuin. 
Een voortreffelijke analyse, die aan de prak

tijk van het (bedrijfs) leven is getoetst en die 
ook steeds in de praktijk zal gelden. Een ana .. 
lyse ook, die het socialistische dogma omver
werpt. Een dogma, dat in socialistische krin
gen heet afgezworen te zijn, vooral na de op-

. richting van de Partij vu de Arb~ doch dat 
hdaas in de propaganda nog maar al te vaak 
om de hoek komt kijken. 

M.a.w. de soeiale aspeeten zijn bezig de 
socialistische dogma's ter zijde te stellen. Dit 
kan voor de toekomstige ontwikkeling van het 
socialisme van een niet te onderschatten be
tekenis zijn. 

Scheppende actr,v~teit van 
het economische leven 

Prof. Kuin merkte verder in zijn belang
wekkende rede op, dat er in onze dagen 

een zekere matheid ligt over het progressieve 
streven. In vergelijking met de oude utopieën 
zijn de rapporten, die de grote progressieve 
partijen in Europa opstellen, wel zeer bleek van 
kleur. Zij komen i~ het algemeen neer op wat 
meer gelijkheid, wat meer ordening, soms wat 
meer nationalisatie. 

De vragende kritische geesten, die de pro
gressieve beweging ook nog altijd kent, klagen 
over gebrek aan richtingsbesef, over het ont
breken van een grote visie op de maatschappe
lijke ontwikkeling in heden en toekomst. 

Het progressieve Westen heeft een verhelde
ring van het toekomstbeeld nodig om een nieu
we visie te ontwikkelen. De keuze waarvoor de 
progressieve mens in West-Europa zich ge-

. plaatst ziet, is die tussen een gesloten, collec
tivistische en een open, gedifferentieerde maat
schappij. 

Toch zal de progressieve Westeuropeaan, die 
zich van zijn culturele afkomst bewust is, het 
collectivisme niet kunnen aanvaarden, omdat 
het krachtens zijn aard afhankelijk is van 
dwang, terwijl, naarmate de samenleving meer 
gedifferentieerd is, men voor de collectivisti
sche maatregelen sterkere dwang ·nodig zal 
hebben. 

Het collectivisme heeft zich alleen krachtig 
ontplooid in landen, die nooit zijn aangeraakt 
door de geest van Griekenland. de Renaissance, 
de Hervorming of de Verlichting. 

Het zou dan ook voor West-Euopa een onge
kende stap tertig zijn, wanneer het zijn geschie
denis verloochende en de gedifferentieerde sa-
menleving prijsgaf. . 

Ook het Europese geheel kan niet goed func
tioneren zonder centrale organen, die waken 
voor het economische en monetaire evenwicht. 

In sommige opzichten zullen zij ook een sti
mulerende rol kunnen spelen, doch zij kunnen 
niet meer doen dan stimuleren· en coördineren, ' 
want de séheppende activiteit moet komen van 

· het economische leven zelf. 
Daarvoor zijn geen commando's . of voor

schriften nodig, maar een atmosfeer, die prik
,kelend werkt op de vindingrijkheid en de werk
lust van ondernemers, technici en arbeiders. 

Al te .grote gelijkheidsdrang kan die prikkel 
verzwakken. . 

Aldus prof. Kuin. · 
Een belangrijk pleidooi voor de economische 

vrijheid, waarin naar een synthese wordt ge
zocht tussen kapitaal en arbeid. 

Een belangrijke stem ook, uit de praktijk, 
die wij gaarne ook op deze plaats laten door
dringen. 
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.Mr._ ·J. DE WILDE DOET ZIJN INTR·EDE 
IN DE EERSTE KAMER 

Amsterdammer in hart en nieren met een veelzijdige belang1telling 

M r. J. de Wilde, die voor onze Partij onlangs 
tot lid van de Eerste Kamer werd benoemd, 

stellen wij in deze rubriek met een bijzonder ge
noegen aan U voor. 

De bekendheid, en we mogen rustig zeggen: de 
populariteit, die hij in de hoofdstad geniet, maakt 
dit voorstellen eigenlijk overbodig. Als wij dit ooch
tans doen, is dit in hoofdzaak om de lezers, die bui
ten de Amstelstad wonen enige indruk te geven van 
zijn persoon en zijn werk. 

Mr. De Wilde werd in 1913 te Amsterdam ge
boren; hij studeerde rechten in Utrecht en Amster
dam. 

Van 1936 tot 1945 was hij werkzaam bij de Ba. 
taafse Petroleum Mij.; daarna tot 1947 op het depar
tement van Justitie in Nederlands-Indië, waarna hij 
naar zijn geboortestad terugkeerde en zich aldaar áls 
advocaat vestigde, welk beroep hij tot 1 juli van dit 
jaar heeft uitgeoefend. Het was in deze periode, dat 
mr. De Wilde diverse adviseurschappen op zich 
nam. 
· Zo was hij o.m. tot 1951 adviseur aan het Agent
schap van het ministerie van Financiën en waarne
mend directeur van het Grootboek 1946. 

Van 1951 tot begin van dit jaar was mr. De Wilde 
~irecteur van de N.V. Bataafse Hypotheekbank. 
Qaarna volgde zijn benoeming tot directeur van de 
Friesch-Groningsche Hy.potheekbank N.V. 

Ziedaar een korte opsomming van de functies van 
mr. De Wilde in het maatschappelijk leven. 

Vermelden wij hierbij tevens, dat mr. De Wilde 
kerkeraadslid is van de Remonstrantse Gemeente te 
Amsterdam en lid van de Kamer van Koophandel 
en Fabrikanten te Amsterdam. 

"Wanneer en hoe werd eigenlijk Uw belang~ 
· · stelling voor de politiek gewekt?", . zo v~oegen 

wij ·on.ze nieuwe Senator. 

"Vóór de oo'rlog was ik eigenlijk niet direct poli· 
t.iek geïnteresseerd;'' zo antwoordde mr. De Wilde. 
"Voor zover ik er belangstelling voor had, stond ik 
eigenlijk tussen de vrijzinnig-democraten en de libe

, ralen in. Wellicht voelde ik mij nog iets meer tot de 
uijzinnig-democraten aangetrokken, alhoewel ik mij 
absoluut niet kon verenigen met de politiek geduren
de enige tijd in deze kringen aangehangen t.a.v. de 

· defensie. 
De bezetting van ons land heeft mij verder tot 

nadenken gestemd. Ik voelde mij in zekere zin be
zwaard, dat ik voordien nimmer een positieve bij
drage had geleverd voor de versteviging en instand
houding van de democratische zaak en ik nam mij 
stellig voor na de oorlog daaraan wel in positieve zin 
mee te werken. 

To.en ik uit Nederlands Indië terugkwam, vonden 
juist de onderhandelingen plaats tussen de Partij van 
de Vrijheid en de groep Oud, waaruit later de 
V. V.D. ontstond. Ik heb mij" toen onmiddellijk bij de 
V.V.D. aangesloten." 

Van dit tijdstip af heeft de politiek mr. De Wilde 
niet met rust gelaten. Integendeel er werd snel en 
op diverse plaatsen een beroep op hem gedaan. 

Reeds in 1949 plaatste de afdeling Amsterdam 
hem op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. 
Mr. De Wilde werd toen net niet gekozen. Enige 
tijd later werd hij in het afdelingsbestuur benoemd 
en in 1953 (bij de laatstgehouden verkiezingen) deed 
hij ·zijn intrede in de gemeenteraad van Amsterdam. 
Een jaar later kreeg hij zitting ·in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland. 

"/ s U niet van mening, dat het werk in de 
gemeenteraad en ook natuurlijk in de Staten een 
zeer goede oefenschool is voor het werk in de 
Kamer?", zo vroegen. wij. 

Mr. De Wilde ging hier enthousiast op in. 
"Dat lijkt mij ongetwijfeld! 
Daar ik nog niet actief in functie ben, kan ik uit 

eigen ervaring niet vold~nde oordelen. 

Ik zo~ hier echter graag Thorbecke willen aan
halen, die erop wees, dat het staatsburgerschap met 
het locale burgerschap moet beginnen. Met een 
kleine variatie: 't lijkt me zeker gewenst, dat een 
staatsbestuurder als locaal bestuurder begint. 

Daar komt bij, dat 'men als locaal bestuurder da
gelijks geconfronteerd wordt met een betreurens· 
waardige uitholling van de autonoptie. 

Dit meegemaakt hebbende, kan men van een Ka
merlid een warm hart voor de behoeften van de 
locale besturen verwachten." 

"U bent onlangs ongeveer gelijktijdig tot lid 
van de Eerste en Tweede Kamer benoemd. U 
heeft het lidmaatschap van de Eerste Kamer ge~ 
kozen. Heeft U dat gedaan in verband met Uw 
werkkring?", zo vroegen wij verder. 

"Inderdaad," zo antwoordde mr. De Wilae. "Het 
werk voor de Tweede Kamer zou in verband met 
het aanvaarden van mijn. nieuwe functie per 1 juli 
van dit jaar te veel tijd vergen. Dit is aan één kant 
jammer, omdat de strijdbaarheid :van het werk in de 
Tweede Kamer mij aantrekkelijk voorkomt. ·Ander
zijds voel ik echter ook veel voor het "beschouwen
de", een element, dat meer bij het werk in de Se
naat past." 

* * * 

I. n het verloop van Ofi.S gesprek werd ons wel 
duidelijk, dat mr. De Wilde er niet de man 

naar is om twee dingen half te doen. Behalve, dat 
hij thans door zijn benoeming tot lid van de Eerste 
Kamer, geen deel meer uitmaakt van de Provinciale 
Staten, zal hij ook op korte termijn voor het raads
lidmaatschap bedanken. Hij acht het niet mogelijk 
beide functies naar behoren te vervullen, zodat de 
Kamer het van de Raad heeft gewonnen. 

Dit gaat mr. De Wilde aan één kant wel aan het 
hart, omdat het raadswerk zijn bijzoqdere belang
stelling had, vooral ook, omdat hij met zijn grote 
liefde voor Amsterdam, er aan kon meewerken zijn 
geboortestad te besturen. · 

"Als wij Uw werkzaamheden in de gemeente~ 
ràad volgen dan kregen wij de indruk, dat U 
zich vooral tot de financiële problemen aange~ 
trokken gevoelde. Is dat juist?". 

"Dat is inderdaad juist. Financiële vraagstukken 
hebben zeker mijn bijzondere belangstelling." 

Hierbij hadden - en dat wisten wij eigenlijk wel 
van te voren - in de roos geschoten. Bij dergelijke 
onderwerpen zit mr. De Wilde wat men noemt op 
zijn (ge:.ellige) praatstoel. 

-
. . Helaas laat het bestek van dit artikel niet toe, 

alles weer te geven wat mr. De W,ilde ons hierover 
vertelde. 

Wij herinneren slechts aan het prae-advies, dat hij 
in 1949 uitbracht voor de Vereniging voor Belas
tingwetenschap over de vraag: "Is de bestaande be· 
lasting op het inkomen uit commissariaat gerecht
vaardigd?" 

"Gaat U~ . belangstelling, de vragen van de . 
practische politiek betreffende, ook nog bij voor-:- ~' 
keur uit in een andere richting?", wilden wij ver- ' 
der weten. .,\ 

"Ja,'' antwoordde mr. De Wilde. "De staatkwa
dige organisatie heeft altijd mijn speciale belangstel
ling gehad. Wat bestuursrechtelijke problemen be
treft, hieraan heb ik reeds bij mijn werk in de Pro• 
vinciale Staten mijn aandacht kunnen wijden bij de·· 

· behandeling van het onhyerp tot herziening van de· · 
·Provinciale Wet. · 

* * * 

Wij wisten, dat mr. De Wilde dit jaar met zijn 
echtgenote een reis van drie maanden naar 

Amerika had gemaakt. Ofschoon deze reis nu niet. 
direct met de politiek heeft te maken, wilden wij ook 
hierover toch gaarne iets weten. · 

"Toch heeft deze reis," zo vertelde mr. De Wilde 
ons, "ook voor de beoordeling van de r,olitiek in het 
algemeen wel zijn nut gehad, omdat 'áe"wèreld' 'in 
toenemende mate wordt beheerst door het doen en 
laten van Amerika." 

Het is .wel interessa·nt even te melden op welke 
wijze mr. De Wilde met zÎjn vrouw het nieuwe 

· wer~lddeel "ontdekte". In New York kocht hij een. 
auto en reed hiermee door 35 verschillende staten 
en nog een deel van Canada, aldus een alstand af- · 
leggend van ca: 25.000 km. ··" 

Op deze tochten zocht hij contact met alle lagen"' 
der bevolking, daarbij ervaringen opdoende, die, op• · 
zich zelf reeds ·een gehele artikelen-serie zouden 

-vullen. 
Overigens een aardige illustratie voor .te brede ·. 

belangstelling, die mr. De Wilde voor allerlei zaken ... 
aan de dag legt. 

* * * 

Om dan nog even i~ de persoonlijke ,feer terug, . 
te keren vroegen wij mr. De Wilde ten· 

slotte of hij ook nog andere liefhebberijen had dan. , 
de politiek. 

Want voor mr. De Wilde is politiek een lief~ : 
hebberij. Of, om hem ongeveer woordelijk te ei- -: 
teren: "Ik beschouw de politiek .als vrijetijdsbeste
ding met idëel doel", waarmee mr. De Wilde tevens " 
wilde zeggen, dat hij bepaald geen politieke aspi~ 
raties nastreeft. 

Voor verdere liefhebberijen heeft hij overigens 
weinig tijd. Wel weten wij, dat hij een zeer grote.' 
belangstelling heeft voor. de filosofie in het alge
meen. Dit geeft zijn politieke beschouwingen dan 
ook veelal een bijzonder tintje. 

* * * 

Wij zijn ons ervan bewust, met deze schets, mr. 
De Wilde zeker niet ten volle te hebben 

getekend. Nogmaals, voor de Amsterdammers is -
dat ook niet nodig. Zij kennen hem als een begaafd 
en vooral zeer prettig mens, spontaan, openhartig en 
'eenvoudig. . 

Eigenschappen, die naast zijn deskundigheid, zijn 
snelle politieke carrière hebben mogelijk gemaakt. 

Als wij ons niet vergissen, is hij het jongste lid 
van onze Eerste Kamervertegenwoordiging. Een aar
dige bijzondebeid voorwaar. Maar wat boven elke 
twijfel vaststaat: hij is de juiste man op de juiste 
plaats en daarom een welkome versterking van onze 
Senaatsiractie! 

s. 



lntemationaai
Uberalisme 

De vorige maand, zo meldt ons de 
heer J. Schuyff, te Baarn, heeft een voor
aanstaand Engels liberaal, miss Manuela 
Sykes, in het kader van de.internationale 
betrekkingen van de J.O.V.D. en op uit
nodiging van een van de leden, een be
aoek aan Nederland gebracht. 

Het doel vaJ:l, dit bezoek. was, specifiek 
nationaal bepaalde elementen in het libe
ralisme te bespreken en een onderzoek 
In . te stellen om te komen tot een alge-

~ mene (lnternationale) definitie. Dit doel 
acht de heer Kruyff zeer zeker ·naderbij 

. gekomen en het zal, zo meent hij, wat de 
jongeren .betreft wet bereikt worden, 
mede door de .. vele nu weer gelegde con
tacten. 

Milis Sykes, die lid is van het liberale 
. ,,lchaduwkabinet" en van de Liberale 

Raad voor buitenlandse en koloniale aan
gelegenheden, zal bij de eerstvolgende 

· verkiezingen kandidaat zijn voor het La
gerhuis. Verder is zij vice-presidente van 
de Werel?t\lc:leratle. van liberale en radi
eale jongeren en lid van de World As-

. sembly of Youth. 
Onze briefschrijver acht het dan ook 

niet verwonderlijk, dat zij als titel voor 
haar lezing voor het district Noordhol
land van de J.O.V.D. had gekozen: "In
ternationaal Liberalisme". 

De gedachtenwisseling, die volgde, was 
fel, maar tevens verdiepend en zal velen 
aan het denken hebben gezet. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de lezing, die zij 
voor de afdeUngen Baarn, Amersfoort, 
Soest en Z.eist van de V.V.D. hield. 

Een lange en vruchtbare discussie over: 
"The British Liberal attitude in foreign 
and colonlal affairs" heeft vele aanwezi
gen wel overtuigd van· de noodzakelijk
heid van een waarlijk liberale houding in 
in~,erna,t.i-9-ml.Ie.,~ro):)l{!.~en, w~rs van elke 
belangenhivloéd én conservatisme. · 

Behalve met de contileten op liberaal 
terrein, heeft miss Sykes, naar· de heer 
Schuyff mededeelt, zich ook bezig ge
bowlen met de "kwestie-Indonesië". Hij 
heéft voor haar contacten gelegd. met 
mevrouw Bourrtan, met Buitenlandse Za
ken en met -de Internàtionale .Juristen 
Vereniging .en de gesprekken, die daar
uit zijn voortgevloeid, ·hebben haar veel 

· materiaal opgeleverd om in Engeland 
de· situatie zo duidelijk mogèlijk te kun

. ilen tekenen; 
Vooral het .gesprek met mevrouw Bou

man (als eerste particuliere) was, zo 
schrijft de beer Schuyff terecht, voor 

· OnS, behalve' een grote eer, ook "een niet 
uit te putten bron van gegevens". 

Tenslotte zij nog genoemd een gesprek 
met mevrouw Stoffels-Van Haaften 

· over de praktische politiek van de V.V.D. 
en met prof. Van Wijk Louw over de 
Zqidafriksanse problemen, met name de 
apàrtheidspolitiek. 

Bij lezing van dit alles kunnen we het · 
eens zijn met onze briefschrijver, die 

. meent, dat gezegd mag worden, dat dit 
eerste internationale contact van de jon
geren na lange · tijd, tot een volledig 
succes is gewor!len. 

De uitsla4)en voor 
: de Eerste Kamer 

lloewel men,, natuurlijk verheugd was 
over de voor de V.V.D. zo relatief gun
stige uitslag, waarbij het ledental van 
4 op 7 kwam, getuigden toch verschei
dene lezers van ·hun verwondering over 
de uitslagen van de Eerste-Kamerverkie
zing. 

Wilt u, zo was hun vraag, ons niet 
eens uitleggen, hoe het mogelijk is, dat, 
terwijl het ging om een vergroting met 

· 50 %, de één, zoals de C.P.N., kon komen 
van 1 op 4 zetels en de ander, zoals de 
A.R. partij, slechts van 7 op 8 zetels? 

Tevens wilden zij weten, hoe het moge
lijk is, dat de politieke samenstelling van 

· de Eerste Kamer zo betrekkelijk veel 
kan afwijken Va.n die der Tweede Kamer. 
In de (uitgebreide) Tweede Kamer is de 
P.v.d . .'\,. immers met 50 zetels de sterkste 
groep; dan volgt de K.V.P. met 49 zetels. 
In de eerste Kamer echter is de K.V.P. 
de sterkste met 25 zetels. Daarna volgt 
de P.v.d.A. met 22 zetels. Dat ·is dus 3 
zetels minder dan de K.V.P. 

lloe moet dit alles worden verklaard? 
Een kort antwoord daarop is niet zo 

gemakkelijk, zelfs niet wanneer men de 
knepen der ingewikkelde techniek ter
zijde laat. 

We willen ons hier tot enkele hoofd
punten bepalen. 

In de eerste plaats dan boude men in 
het oog, dat de Eerste Kamer niet recht
streeks door de kiezers wordt gekozen, 
zoals de Tweede Kamer, doch door de le
den van de Provinciale Staten. Het geldt 
hier dus een z.g. "getrapte verkiezing" 
en het is duidelijk, dat de resultaten 
daarvan gemakkelijk op een aantal pun
ten kunnen afwijken van een rechtstreek
se verkiezing. 

In de tweede plaats is het land voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer één 
kiesgebied (de 18 kieskringen hebben 
slechts administratieve betekenis), het
geen wil zeggen, dat de uitslag naar vol
strekte evenredigheid der over het g e
h e 1 e land ot;l een partij (lijst) uitge
brachte aantal stemmen wordt vastge
steld. 

Voor de Eerste Kamer echter zijn de 
provincies in 4 groepen verdeeld; groep 
I: Noordbrabant, Zeeland, Utrecht en 
Limburg; groep II: Gelderland, Overijs
sel, Groningen en Drenthe; groep III: 
Noordholland en Friesland; groep IV: 
Zuidholland. 

De verkiezing heeft hier dus in feite in 
vier afzonderlijke "kieskringen" plaats en 
het is (o.a. in verband met de verdeling 
der restzetels, welke nu vier maal ge
schiedt), wel duidelijk, dat de evenredig
heid, over het gehele land bezien, Q.an 
minder groot is dan bij de Tweede-Ka-
merverkiezing. ~ 

Kleine groepen hebben ook meer karis 
om af te vallen. Zo waren de staatkundig~ 
gereformeerden, die sedert het einde van 
de oorlog constant 2 zetels in de Tweede 
Kamer hadden, in de Eerste Kamer tot 
nu toe niet vertegenwoordigd èn even
min de vroegere "Welterianen". In de 
uitgebreide . Eerste Kamer krijgen de 
staatkundig-gereformeerden nu echter 
één zetel. 
. ', 

Taktiek en geschuif ~ • 
Een derdè en ~eer belangri~k punt is, 

dat bij die verkiezing voor de Eerste 
Kamer de sterkte van het (beperkte'} kie'! 
zerscorps precies bekend is. :D'eskundig.èn 
kunnen dus· ook precies bel'ekenen, of 
een partij, die in een bepaald college 

· van Provirielale Staten bijvoorbeeld io 
zetels heeft, ·één of twee stemmen "over" 
heeft. 

Het kan namelijk zijn, dat deze partij 
met 'het uitbrengen van 10 stemmen op 
de "eigen" lijst geen enkel groter resul
taat bereikt. dan bij het uitbrengen van 
9 of 8 stemmen. Zij heeft dan één of 
twee stemmen e~ver en die kan zij dan 
aan een andère - min of meer bevriende 

· - lijst geven. 
Zo kunnen zelfs bepaalde afspraken 

ontstaan. Dat is bij de jongste verkiezing 
voor de Eerste Kamer (voor de uitbrei
ding dezer Kamer moest een nieuwe ver
kiezing worden gehouden) o.a. gebeurd 
in Zuidholland en in de groep Noordhol
land-Friesland. 

De stemmingen zijn natuurlijk geheim, 
in dien zin, dat ze s c h r i f t e I ij k wor
den gehouden, maar dat neemt niet weg, 
dat over het algemeen wel bekend wordt, 
welke bijzondere gevallen zich hebben 
voorgedaan. 

Zo neemt men aan, dat de A.R. in 
Zuidholland overtollige stemmen hebben · 
verdeeld tussen de K.V.P. en de Staatk.
Geref., waardoor volgens socialistische 
berekeningen de P.v.d.A. een zetel minder 
kreeg dan zij anders zou hebben gekre
gen. 

In Noordholland werd een afspraak ge
maakt tuss.en de A.R. en de C.H., waar
door laatstgenoemde groep de restzetel· 
kreeg, waarop de K.V.P. had gerekend. 

De merkwaardigheid deed zich daarbij 
nog voor, dat eerst gemeld werd, dat nu 
de heer Derksen, die voor de K.V.P. reeds 
in de Eerste Kamer zit (hij is voorzitter 
van het Kath. Onderwijzersver bond), niet 
zou zijn herkozen, maar dat gekozen was 
jhr. Van Nispen tot Pannerden. 

Deze was op de ingediende lijst name
lijk boven hem geplaatst. Later bleek 
echter, dat alle K.V.P.-Statenleden een 
voorkeurstem op de heer Derksen had
den uitgebracht, zodat tenslotte toch 
n i et jhr. Van Nispen gekozen, maar de 
heer Derksen herkozen bleek. 

De communisten vormen wel een apart 
geval. Zij waren bij de verkiezing van 
juni, doordat de verdeling voor hen te
genzat, hun tweede zetel kwijtgeraakt, 
hoewel ze die best hadden kunnen behou
den. Het was dus vrij normaal, dat ze 

thans, bij de uitbreiding met 50 %, op 3 
zetels kwamen. 

De vierde zetel danken zij, naar men 
zegt, aan...... een lid van het Geref. Poli
tiek Verbond in Groningen. Deze stemde 
blanco, waardoor hij de K.V.P. een zetel 
onthield (dat was ook ongetwijfeld zijn 
bedoeling), maar een ander gevolg was, 
dat de communisten er een onverwachte 
restzetel bijkregen. Zo beschikken die nu 
over. 4 zetels in de :Eerste Kamer. 

Tenslotte zal men voor het bezien van 
de sterkte-verhouding K.V.P.-P.v.d.A. nog 
in ogenschouw moeten ·nemen, dat de 
samenstelling der Statenvergaderingen is 
gebaseerd op de Statenverkiezingen van 
1954, die vóor de P.v.d.A. niet zó gunstig 
waren als de Kamerverkiezing van 1956. 

Daardoor ligt de P.v.d.A.-fractie in de 
Eerste·'Kamer in sterkte vanzelf achter 
bij die in de Tweede Kamer. 

Extra-parlementair 

Het is mij destijds niet duidlilijk ge
weest, zo schrijft ons een Hilversumse 
geestverwant, waarom drs. Korthals als 
reden van zijn weigering aan prof. De 
Gaay Fortman de extraceparlementaire 
opzet van het Kabinet· enerzijds en zijn 
po)litie als tweede fractievoorzitter an
derzijds vermeld heeft. 

"Als ·het program van het te vormen 
Kabinèt, dè samenstelling (zetelverde
ling) en dé. aangezochte personen een 
vruchtbare . samenwerking mogelijk zou
den maken, dan was een aanvaarding 
toch ondanks l:let door de heer Korthals 
naar voren gebrachte argument op haar 
plaats geweest. En als het nu juist ge
schort had aan een of meer van de drie 
naar voren gebrachte elementen, dan was 
het veel begrijpelijker geweest, als zulks 
ronduit was gezegd. ) 

"Daarbij wil ik u niet verhelen, dat, het 
bezwaar tegen de combinatie K.V.P., 
A.R:, c.:a. en V.V.D" dat u op 22 septem
ber in het hoofdartikel van ons partij
orgaan· aan\>oerde,. ·m.i. een weigering. al
leszins· rechtvaardigde. 

"Ook het antwoord van de heer Kort
hals aan<.mr, .. B.urger lijkt mij volkomen 
juist. Kunt u ·echter dit eerste punt niet 
eens iit ''uw rubriek ,.Men schrijft ons" 
aansnijden?" · 

. We. willen de;~:e vraag van onze Hil
versumse geestverwant gaarne re.eds on
middellijk beantwoorden. Ons antwoord 

· kan daarbij vrij kort zijn. 
Als dit blad onder de ogen van onze 

lezers komt, zal inmiddels immers het 
Kamerdebat over' de Regeringsverkla
ring reeds zijn gehouden, waarbij onge
twijfeld ook de Kabinetsformatie en de 
daarbij gerezen vragen en moeilijkheden 
vrij omstandig zullen zijn besproken. 

Het kan echter ook daarom kort zijn, 
wijl onze briefschrijver het zowel met het 
in een der, hoofdartikelen aangeduide be
zwàar tegen de combinatie K.V.P., A.R., 
C.H. en V.V.D. als met de afwijzing door 
de heer Korthals van het .. ultimatum" 
van mr. Burger eens blijkt te zijn. 

Dat de heer Korthals bij zijn weigering 
aan prof. De Gaay Fortman zijn positie 
in de fractie heeft gesteld tegenover de 
extra-parlementaire· opzet van het Kabi
net, dat prof. De Gaay Fortman Zoll vor
men, is geheel in overeenstèmming met 
de altijd door de heer Oud en de zijnen 
verdedigde theorie, dat w a n n e e r men 
een onderscheid wil maken tussen par
lementaire en extra-parlementaire Ka-

. binetten, in feite het enige criterium is 
gelegen in de wijze van ~amenstelling. 

Zo schrijft prof. Oud in zijn: "Het Con
stitutioneel Recht van het Koninkrijk 
der Nederlanden" (deel I, blz. 257): "Men 
doet naar mijn mening het best, indien 
men per se het begrip "exh·a-parlemen
tair" wenst te blijven gebruiken, het al
leen toe te passen op Kabinetten, die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zijn. 
gevormd uit ministers, die buiten het 
Parlement zijn gevonden" 

In het stadium, waarin de heer Kort
hals door prof. De Gaay Fortman werd 
gepolst, lag een zuiver extra-parlementair 
Kabinet in diens opzet (al hield hij zich 
daar onvoldoende aa.n). Daarmede waren 
de uitnodigingen aan de heren Korthals 
en Andriessen (van de K.V.P.-fractie), 
echter niet in overeenstemming. Op deze 
grond meenden b e i d e n dan ook voor de 

· uitnodiging te moeten bedanken. 
A. 
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Onze derde vrouw in de 
Tweede Kamer 

Verl-eden week heeft U in het 
weekblad gelezen, dat mejuf

frouw mr. J. J. Th. ten B·roecke 
Hoekstra thans ook haar intrede in 
de Tweede Kamer zal doen. 

De copy voor onze rubriek was 
· reeds ter perse toen dit bekend 
werd, daarom feläciteren wij haar 
pas nu en wensen haar veel succes 
in deze functie. 

Tevens heten wij haar welkom in 
!let bestuur van onze organiSatie, 
waarvan zij nu ook deel zal · uitma
ken. Wij hopen, dat zij niet bijgelovig 
is, want zij zal het dertiende be· 
stuurslid zijn! 

J. H.S. 

Nationale Vrouwenraad 

OP woensdag 7 november verg-. 
dert de Nationale Vr:ouwen. 

r~ in het Puem-gebouw te Utrecbt. 
Het · programma vermeldt' o.a·. ver
kiezing van een nieuw Hoofdbe
stuurslid. bespreking van een ~cio-. 
logisch onderzoek naar de interes
sensfeer van de werkend!) jonge 
vrouw in de grote stad en een lezing 
van mr. A. M. Joekes over "de be· 
tekenis van de verenigingen voor de 
Verenigde Naties". 

De vergadering is toegankelijk 
voor ale leden van de "Vrouwen in 
de V. V.D.", de kosten bedragen f 1.50 
per persoon. Deelnemingsformulieren 
Vóór 1 november aanvragen bij mej. 
Springer. 

Vrouwengroep Utre~ht 

OP 1 oktober heeft de vrouwen
groep Utrecht het seizoen ge

opend met een lezing van de heer 
Ch. van Aken over "de Middle East". 
In een verslag van enkele regels is 
het helaas ondoenlijk een behoorlijk~ 
weergave te geven van de . zeer ge
compliceerde situatie rond de Mid
dellandse Zee zoals de heer Van 
Aken die zo duidelijk voor zUn tal
rijk gehoor schetste. 

Bij de nabespreking werden o.m. 
vragen gesteld over de positie van 
Israël en de rol van de Verenigde 
Naties; voor het gezelschap uiteen
ging, kwam uiteraard de kabinets
formatie nog ter sprake. 

, E. V.-S. 

"- ./ 

STALEN 
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Boekbesprekin~ 

De Franse vrouw en de politiek 
Traditionele partijen hebben de voorkeur 

In de reeks "Cahiers de la Fondation nationale des Sciences pelitiq_;. -.-h
in 1955 bij Armand Colin te Parijs een boek getiteld ,.Les Françaises face à la poli
.tlque. Comportement politique et sociale". 

Het went geschreven door de sociologen Mattei Dogan en Jacques Narbonne. Prof. 
François Goguel, secretáris-generaal van de CoDSeil de la B.épublique. schreef het 
VOOl"woord. 

Een boek, tiat veel cijfers, tabellen en preftrdea geeft, zal misschieR menigeeD in 
deze tijd van staüsüekea afschrikken. Dit beek (18! 'bh.) echter zal de, in Frankrijk 
geïnteresseerde, lezer evenwel niet zo gauw afsehrikken, omdat het de beide schrij
vers gelukt is eea geslaaclie combinatie van tekst en cijfermateriaal te vinden. Het 
voorbereiden van eet} boek als dit, vergt enorm veel tijd. Met veel geduld moeten de 
tegevens. welke uit verschillende bronnen geput worden, verzameld w~den. 

Archieven. interviews, oude dagbladen, 
programma's van politieke partijen en be
staande publicaties op dit gebied, dit al
le dient onderzocht te wOTden. Dit boek, 
4lat toch de weerslag is van een derge
lijke studie, is desondanks. goed leesbaar. 
De schrijvers mag dit zeker als een ver
dienste aangerekend worden. 

l.\leD kan twee- gedeelten ia het boek 
onderscheiden. Het eerste behandelt de 
factoren van het politieke gedrag, het 
tweede deel bespreekt de consequenties 
van dat gedrag. De inhoud van de tien 
lwofdstukken, welke ieder een apart ter
rein bestrijken, kan hieronder niet an
der$- àan "met d4! Franse slag" weerge-
·geven worden. · . .. .. 

E euwenlang bleef aan de vrouw elke 
politieke invloed ontzegd. Dat geldt 

in het algemeen, dus ook voor de Franse 
vrouw. 

Sleehts enkelen oefenden invloed uit, 
betzij officieel als regentes, hetzij offi
cieus als invloedrijke vrouw aan. het hof. 

Onder de eersten zijn Maria en Catha
rina de Medicis en Anna van Oostenrijk 
te vermelden. De tweede categorie roept 
dadelijk de namen op van Madame de 
Pompadour en van Madame du Barry. 

In de eerste Revolutietijd verschijnen 
er vrouwenclubs, maar om spoedig weer 
te verdwijnen. -

Olympe de Gouges, die de ,.Déclara
tion des droits de la femme et de la 
citoyenne" redigeerde, stierf in an 11 op 
het schavot. 

Na de Restauratie der Bourbons wer
den wel politieke salons opgericht, maar 
dit alles had weinig betekenis, omdat het 
slechts enkelingen betrof, zoals Madame 
de Mauchamps, die in 1836 de "Gazette 
des Femmes" stichtte. 

Ondanks het feit, dat ook in 1848 de 
vrouwenclubs verboden werden, voerde 
in 1848 voor het eerst een vrouw een ver
kiezingscampagne met als resultàät .... 
15 stemmen. Tijdens de Ille Republiek 
kwam het tot openbare beraadslagingen 
over het al dan niet verlenen van kies
recht aan vrouwen in de volksvertegen
woordiging, mede onder invloed van de 
vrouwenbeweging. Het bleef echter bij 
debat. En dat zou lang duren. Hoe kon 
het ook anders? Het merendeel van de 
vrouwen zèlf ontbrak het totaal aan be
langstelling. 

"En 1934 les paysannes restaient bou
che bée quand je leur pariais du vote; 
les ouvrières riaient; Ies commerçantes 
haussaient les épaules et les bourgeoises 
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Een Haagse geestverwante, mej. M. 
J. H. van der Veen, bespreekt hier 
een Franse studie over de vrouw 
en de politiek in dat land en over 
de resultaten van een aldaar ge.. 
houden enquête naar de- politieke 
belangstelling in het algemeen ea 
naar die van de. vrouw in het bij
zonder. 

me repoussaient horrifiées", zo moest 
Louise Weiss nog in de dertiger jaren 
over een propagandareis schrijven. 

De argumenten, welke men tegen het 
invoeren van vrouwenkiesrecht aanvoer
de, waren merendeels van conservatieve 
aard. 

In de eerste plaats vreesde men een 
toename van de invloed der R.K. kerk. 
Vrouwen zouden zich gemakkelijker door 
religieuze opvattingen Laten leiden, ook 
ten aanzien van de politiek. ,,De vrouw 
hoort thuis" was een veel gehoorde uit
roep. 

Voorts waren er veel aanhangers van 
het idee, dat de vrouw van nature niet 
geschikt is voor het politieke leven. 

En bovendien, ~l zou de vrouw toe
gelaten worden tot het politieke leven, 
de rijpheid daartoe zou haar toch ont
breken. 

Maar ondanks alle tegenstand, kwam 
het algemeen vrouwenkiesrecht toch. Al 
was het dan pas in 1944. In dat jaar ver
leende de provisionele regering het 
actief en passief kiesrecht aan de vrouw. 

Boekbesprekinp, 
Ralph Waldo Trine: 
"IN HARMONIE MET HET 
ONEINDIGE", bew. door He
leen Eskens. -- Uitg.: A. G. 
Schoonderbeek, Laren. 

Een halve eeuw geleden behoorde 
Ralph Waldo Trina tot de meest gele
zen auteurs in kringen, die wij zouden 
kunnen aanduiden als' die van de mo
derne vroomheidsbeleving. Nog steeds is 
bet boekje waarmede hij zich een we
reldnaam verwierf, een welhaast onuit
puttelijke bron voor samenstellers van 
kalenders met stichtelijke strekking. 
Overigens scheen Trine een vergeten 
figuur in de wereldliteratuur te zijn ge. 
worden. . _. 

Heleen Eskens waagde zich aan een 
ni-euwe en volledige bewerking in taal 
en begrip van deze tijd gezet en zie: 
Ralph Waldo Trine biijkt -- letterlijk en 
figuurlijk -- nog springlevend te zijn. 
Als negentigjarige -- zo lazen we tot 
onze blijde verrassing -- leeft deze 
unitariër thans, weliswaar teruggetrok

. ken, in Californië als een nog altijd op
gewekt mens. En van zijn eens zo veel~ 
gelezen werkje "In tune with the Infi
nite" geldt hetzelfde: het is, zoals He
leen Eskéns het ons voorlegt, volmaakt 
"modern". 

UiteraM"d was Trine, toen hij het 
schreef, kind van zijn tijd en als ieder 
in sterke mate onder de invloed van zijn 
omgeving. Dat wil in dit geval zeggen: 
Amerikaan, doortrokken van het huma
nistisch optimisme, zo kenmerkend voor 
de toen met sprongen omhoogvoerende 
"American way of life". Trine m.a.w. 
was volop lilieraal met een sterk ethi
sche inslag, religieus, niet in traditio
nele doch wel in wijdere, meer oorspron
kelijke zin. En daarmede nam hij toch 
weer een eigen positie in in het wel op~ 
timistische en humanitairgezinde maar 
ook reeds sterk verzakelijkende Ameri
ka. Dat zijn geluid destijds zoveel weer-

Volgens de volkstelling van 1946, zijn 
er in Frankrijk pl.m. 6.000.000 kie

zeressen. Hebben zij belangstelling voor 
politiek; op welke partijen wordt het 
meest door vrouwen gestemd; 'wat voor 
onderwijs genoten de kiesgerechtigde 
vrouwen; stemmen zij op dezelfc;ie partij 
als hun echtgenoten? 

Dit zijn maar enkele vragen van de 
vele, welke gesteld kunnen worden. 

Uit een enquête, gehemden in 1953, 
blijkt, dat 36% der ondervraagde mannen 
bevestigend -antwoor:dde op de vraag: 
.,hebt U belangstelling voor de politiek?" 

Slechts 13% der ondervraagde vrouwen 
beantwoordde deze vraag in bevestigen
de zin. Weinig belangstelling had 36% 
der mannen en 27% der vrouwen. In bet 
geheel geen belangstelling bad 2Bo/a der 
mannelijke ondervraagden. Dit percenta
ge ligt bij de vrouwen hoger, nl. 66o/ ... 

Uit het geheel der sta~stieken blijkt, 
dat de, vrouwen veel meer de neiging 
hebben te stemmen op de traditionele 
partijen. Vooral de M.R.P. (R.K.) geniet 
hiervan de voordelen. 

85% der echtparen stemt op één en de
zelfde partij. 

Het niveau van het onderwijs doet bet 
volgende zien: veel belangstelling voor 
politiek: 6% van hen, die alleen lager 
onderwijs genoten, 18% van hen, die uit
gebreid l.o. gènoten, 22% van hen, die 
middelbaar onderwijs volgden en 31% 
van hen, die in de gelegenheid waren 
hoger onderwijs te volgen. 

Weinig belangstelling: 2~% (L.O.), 
35% (pl.m. M.U.L.O.), 35% (M.O.) en 
37% (H.O.). 

In het geheel geen belangstelling: 70% · 
(L.O.), 47% (pl.m. M.U.L.O.), 43% (M.O.) 
en 32% (H.O.). 

In het boek van Dogan en Narbonne 
worden nog vele andere vragen opge
worpen èn beantwoord. Niet alleen de 
vrouw in de volksvertegenwoordiging, 
ook het politieke gedrag van de vrouw 
in gemeenteraden en in openbare amb
ten, wordt besproken. 

Met het geven van voorbeelden uit dit 
boek :tou men nog kolommenlang kun
nen voortgaan. Maar aangezien het niet 
in de bedoeling ligt een onleesbaar ex
cerpt te geven, leze men liever zelf het 
boek van Mattei Dogan en Jacques Nar
bonne. 

M. J. H. v. d. VEEN. 

klank vond, ook in de oude wereld, be
wijst intussen wel dat velen in dit steeds 
meer verzakelijkende leven iets "zoch
ten" wat ze elders niet vonden en toch 
niet missen konden. 

Voltrok zich in Trine's jeugd het ver
zakelijkingaproces in rustige banen, de 
volgende halve eeuw bracht katastra
fale stroomversnellingen in het econo
mische en geestelijke leven der gehele 
mensheid. Oppervlakkig beschouwd is 
men geneigd te zeggen, dat er nu voor 
een optimistisch idealisme als Trine 
predikte, geen klankbodem meer is. Dat 
Trine's eens beroemde boekje in een· 
nieuwe bewerking als we thans in He
leen Eskens ve-. _aling voor ons hebben, 

·toch weer als een nieuw geluid aandoet, 
bewijst dat Ralph Waldo Trine méér 
was dan kind van zijn tijd, veeleer: zijn 
tijd ver vooruit. 'Dit zegt temee·r, door 
auteurs als Paul Brunton in breedvoeri
ger beschouwingen de in grote levens
vragen belangstellende lezers vertrouwd 
gemaakt heeft met een gedachtenwe
reld als, kernachtiger, door Trine :in zijn 
kleine geschrift ontvouwd. Merkwaar
dig: een halve eeuw geleden getuigde 
P H. Hugenholtz jr. van Trine's boekje: 
"Het is doodeenvoudig. Niet door schit
terende nieuwheid en oorsprokelijkheid 
van gedachten trekt het de aandacht, 
maar de auteur weet oude waarheden te 
zeggen op een wijze, die er nieuwe be
koorlijkheid àan geeft". En Anne H. 
Mulder, die het boekje in zijn nieuwe 
gedaante een "ten geleide" medegeeft, 
zegt thans: "Ralph. Waldo Trine brengt 
-- in zekere zin '- dan ook niets nieuws. 
En toch moeten we mevrouw Henriëtte 
Heleen Eskens voor deze recente verta
ling, moeten we de uitgeve,r A. G. 
Schoonderbeek voor deze hernieuwde 
uitgave, erkentelijk zijn. Want in welke 
beelden en verbeeLdingen Trine de oude 
waard·en dan ook .verhaalt, hoe hij ze 
Christelijk of buiten-Christelijk fun
deert, het zijn die waarden waaraan de 
onrustige mens kan genezen. Dit im
mers is de redding van een zoekende 
wereld: te weten dat het eeuwige, per
manent scheppende leven zich in on-

V. V.D.-raadsleden uit Overiissel, 
&ta.iagen en Friesland 

wergaderden 
De V. V.D.-raadsleden uit de provin

pies Overijssel, Groningen en Friesland 
kwamen dezer dagen bijeen, onderschei
denlg"k te Zwolle ollder voorzitterschap 
van de heer K. H. Bnmdt, te Groningen 
onder praesidium van de heer mr. H. S~ 
Biebers en te Leeuwarden onder YUor
zitterschap van de heer W. D. Janzen. 

In alle drie vergaderingen kwamen 
verscheidene aangelegenheden, betrek
king hebbende op het ontwerp-begro
ting 1957, ter sprake, waarbij uiteraard 
de Fmancièle lOerhouding Rijk-gemeente 
en de woningbouw wel zeer de aandacht 
hadden. Ook cJe verl:oop van wOIIhlg
wetwonfngen door de gemeentebestui-en 
aan de bewoners dezer lmizen ~t 
grote belangstelllnc, Wll&l'bti er op po 
wezen werd, dat orrdenlclteid genïaa.kt 
dient te worden tuSSen woninge~~; ge; 
boowd vóór Wereldoorlog 11 en daa.rD&. 

Het vrijaf-geven aan Olldel wijzel'l(j 
personeel voor het bijwonen van ~r 
sres, cursussen, vergaderin~ enz. eJt, 
de wijze van heffing van reinigings• 
rechten waren onder werpen, welke op 
de Zwolse bijeenkomst o.m. aan de onle 
kwamen. 

Te Groningen ontspon zicfr een -1tit;o 
voerige discussie over het door ge. 
meentebesturen te volgen subsidietJe: 
leid, waarvan de conclusie was, dat hei 
wei bezwaarlijk is een zelfde gedrags.;. 
lijn voor alle gemeenten aan te geven, 

In die bijeenkomst was een der aan
wezigen van oordeel, d'at de gemeente
lijke schadevergoedingsverordeningen 
niet die waarborgen van objectiviteit en 
deskundigheid aan de burgers geven &18 
de bepalingen Tan de Onteigeningswet 
en dat het derhalve gewenst is, dat de~ 
wet ook van toepassing Z8.l zijn in de 
gevallen waarvoor thans genoemde ver .. 
ordeningen gelden. 

Ook het onderwerp dorpshoiaen 
kwam in bespreking, terwijl over be
bouwing in het centrum· der gemeente 
en over die in buitenwijken ampel Tan 

gedachten werd gewisseld. 

In de bijeenkomst te Leeuwarden 
heeft men ook - tot laat in de namid
dag -- besproken de onderwerpen: de 
gemeente en de bejaardenzo~, de leve
ring van gas- en elektrische apparaten 
door gemeentelijke nutsbedrijven en de 
gevolgen van de huidige loonpolitiek 
voor de gemeenten. B. 

wrikbare wetten manifesteert, te ko
men tot verwerkelijking van 's mensen 
eenheid mèt dat leven te beseffen dat 
geestelijke krachten haar weerslag heb
bn in stof en verschijning. "Noem dat 
leven, die kracht achter de krachten 
met alle namen die godsdiensten en pro
feten het hebben gegeven, het doet niet 
ter zake. Belangrijk is dat wij, ver~ 
dwaalde Koningskinderen" verbijsterde 
planeetbewoners, ons ergens in de kos
mos weten gefundeerd." 

Onze trouwe lezers zullen begrijpen,. 
dat wat hrer gezegd wordt op een be.:. 
paalde wijze aansluit op hetgeen wij ~ 
voorgaande nummers schreven over de 
psyche van de moderne mens in ver.:. 
band met onze politieke activiteiten. Zij 
zullen ons ook begrijpen, dat wij deZe 
herverschijning van Trine's boekje met 
instemming begroeten en "In harmoni' 
met het oneindige", in de vorm waariQ. 
mevrouw Heleen Esken.s het goot. gaart 
ne een ruime verspreiding en aandacht 
tige lezing toewensen. De R. r 

Afdelingsseeretarîssen 

opgelet 
U wordt dringend verzocht, de 

verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Allemeen Secre
tariaat der V.V.D., Kooin.ginne
~t 81 te 'a-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het Ud 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 atdeUng 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. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLK'SPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

ZO ·sPRAK V.Y.D.·AANYOERDER OUD 
Na de Regeringsverklaring van het vierde Ministerie-Drees 

Alvorens de redevoering aan te vangen, die ik uitsluitend voor mijn eigen verantwoordelijk
heid zal uitspreken, zou ik1 als eerste spreker bij . deze gedachtenwisseling een k o r t e v e r
k I a r i n g willen afleggen, mede namens de heren Bruins Slot, Burger, Romme en Tilanüs. 

· De publicaties in de pers in binnen- en buitenland omtrent hetgeen men de "kwestie Soest
dijk" is gaan noemen, hebben in ons land ernstige verontrusting gewekt. Het betreft hier een 
aangelegenheid, waarbij de hoogste belangen van ons koninkrijk zijn betrokken. Zij kan daar
om niet worden gezien als een zaak,

1 
die alleen de draagster van de Kroon persoonlijk raakt 

en waarvoor Haar raadslieden geen verantwoordelijkheid dragen. 
Wij vertrouwen, dat het Kabinet zich die verantwoordelijkheid ten volle bewust is en dat met 
name ten aanzien van de inrichting van het Huis der Koningin de maatregelen zullen wor
den genomen, die in ~et belang van de. ongereptheid der monarchie noodzakelijk blijken. . 

Ik wil dan thans gaarne aanvangen met dat
gene, wat ik alleen voor mijn eigen verant
woorde~ijkheid wil zeggen. 

De verkièzingsuitslag 

Wanneer ik dan vanzelfsprekend bij deze ge
legenheid het een en ander zal zeggen over de 
loop van zaken bij de ditmaa,l wel zeer lang
durige Kabinetsformatie, dan meen ik als mijn 
uitgangspunt te moeten nemen een korte be
schouwing over de uitslag van de verkiezingen. 
Niet omdÇLt ik zo'n behoefteheb .aan datgene, 
wat men w~l nakaarten 'plêegt . te neeiilëji, 0 

maar omdat nu eenmaal in een democratisch 
bestel de uitslag van de verkiezingen bepaalde 
aanwijzingen moet geven voor de na de ver
kiezingen te ondernemen Kabinetsformatie. 

Dan is het meest op de voorgrond tredende 
bij de uitslag van de verkiezingen geweest 
winst van de beide grote partijen in deze Ka
mer, van de P.v.d.A. en de K.V.P. Maar als ik 
nu het karakter van de winst van die beide 
partijen naga, dan treft mij daarbij toch wel 
een belangrijk verschil. 

Ik geloof te mogen beginnen met de opmer
k_ing, dat de grote vooruitgang van de P.v.d.A., 
die deze partij heeft gemaakt tot de grootste 
partij, misschien moet ik zeggen: gelaten tot 
de grootste partij, al komt het deze keer ook 
in het aantal zetels tot uitdrukking, ook voor 
de P.v.d.A. een meevaller is geweest. 

Men had niet de indruk, dat zij vóór de ver
kiezingen zo de verwachting had, de grootste 
partij te zullen zijn. Dat bleek o.a. duidelijk 
'!}lt wat de minister-president heeft gezegd bij 
het tienjarig bestaan van de P.v.d.A. in het be-

. gin van dit jaar. 
. Nu is het wonderlijke dat de P.v.d.A. het, 

feit, dat zij niettemin de grootste partij is ge
worden, te danken heeft aan de Russische po
litiek. Ik behoef er niet verder op in te gaan, 
maar wat in Rusland is gebeurd, was van zo
danige aard, dat het ook in Nederland het ver-

De grote rede, welke prof. Oud, na het 
·afleggen van de Regeringsverklaring door 
minister-president Dree.s, in eerste aanleg in 
de Tweede Kamer heeft gehouden, hebben 
we hier en op de pagina's 4 en 5 volledig 
afgedrukt. 

De volgende week hopen we een samen
vatting te geven van hetgeen prof. Oud bij 
de replieken nog heeft gezegd. 

We hopen dan tevens in een hoofdartikel 
enige algemene opmerkingen over dit debat 
te maken. 

trouwen in de communistische partij verder 
heeft ondermijnd en dat daarvan, zo mag men 
in het algemeen stellig wel stellen, het gevolg 
is geweest, dat de P.y.d.A. twee zetels heeft 
gewonnen ten koste van de communisten. 

Op zichzelf is dat natuurlijk alleen maar 
verheugend. · 

Rekenkundige reeks 

Wat betreft de communisten zien we een 
regelmatige teruggang. Dat gaat zo in een 
rekenkundige' reeks: iedere vier jaar gaan zij 
twee zetels achteruit. Als het nog acht jaar zo 
door gaat, zullen wij ten aanzien van de com
munisten het probleem wat betreft de commis
sies in deze Kamer helemaal niet meer onder 
het oog behoeven te zien. 

Aan de andere kant is de P.v.d.A. niet twee, 
maar vier zetels vooruit gegaan. Men stelt zich 
zo in het algemeen de vraag: Waar zullen die 
twee andere zetels vandaan zijn gekomen? Nu 
is mijn indruk - men kan het nooit precies 
zeggen; er heeft allerlei · verschuiving van 
stemmen plaats- dat de P.v.d.A. aan de ene 
kant nog heeft gewonnen een drietal zetels ten · 
gevolge van de verschuiving bij de protestants-
ch:dstelijken. • 

,De anti-revolutionairen en christelijk-histo
rischen hebben resp. twee zetels en één zetel 
verloren, terwijl aan de andere kant één zetel 
terug gewonnen is door de K. V .P. Men is er 
in de K.V.P., zo is mijn indruk, beter in ge-

slaagd de wat men noemt "doorbraak" te stui· 
ten dan bij de protestants-christelijke partijen 
het geval is geweest. 

Dat brengt mij vanzelf op het karakter van 
de winst van de K.V.P. Daar is natuurlijk in 
de allereerste plaats de winst van de ·twee 
zetels,· die tot nog toe in deze Kamer waren 
vertegenwoordigd door de geachte afgevaar
digden de heren Welter en Lemaire. De heer 
Lemaire zien wij in de Kamer niet meer terug. 

De heer Wel ter is nu geworden· een van de 
leden van de K.V.P. en hij zal nu binnen het 
kader van die volkspartij kunnen uiteen ·zetten 
waarom naar zijn mening katholieke politiek 
conservatieve politiek behoort te zijn; hetgeen 
hij hier :vroeger in het politieke debat met de 
heer Romroe ontwikkelde. 

Voor de levendigheid van het debat zal het, 
geloof ik, een verlies zijn; dat de heer Welter 
lid van de K.V.P. is geworden, want wij zullen 
bij dit algemene politieke debat niet het genoe
gen hebben hem te horen. Daarom is het aan 
de andere kant, als ik het zo zeggen mag, een 
voorrecht, dat de heer Gerbrandy weer in ons 
midden is, want - men mag overigens over 
zijn politiek denken als men wil - de Kamer 

· is. heLmet mij .eens, dathij in het algemeen tot 
de levendigheid van onze discussies in hoge · 
mate bijdraagt. · 

De ·A.R. en de C.H. 

Nu het verlies van, de anti-revolutionairen 
en de christelijk-historischen. Daar zie ik de 
doorwerking van een proces van afbraak bij de 
confessionele partijen. Ik heb daarover ge
sproken vier jaar geleden bij het politieke 
debat na de verkiezingen van 1952. · 

Men zal zich herinneren, dat ik vóór de ver
kiezingen van 1952 van mijn zijde al eens de 
gedachte had ontwikkeld, dat het nuttig zou 
zijn voor onze politieke verhoudingen, als wij 
zouden proberen tegenover de macht van wat 
ik wel eens heb genoemd de twee politieke 
grootmachten: de P.v.d.A. en de K.V.P., een 
zeker tegenwicht te vormen door wat ik toen 
heb genoemd de derde macht. 

Dat is ijskoud ontvangen bij de protestants
christelijke partijen en ik heb daarover verder 
gezwegen. Ik heb geen enkele behoefte, deze 
gedachte op te dringen, als men er niet voor 
voelt, maar mijn waarschuwing in 1952 is al 
dadelijk geweest: Laat men in het protest.
christ. kamp toch voorzichtig zijn, want het 
kon wel eens zijn, dat het afwijzen van een po
litiek, die erop gericht was om wat meer tegen
wicht te geven tegenover de beide grote .par
tijen, onder de aanhangers zelf van de pro
testants-christelijke partijen niet zo erg gun-
stig werd opgenomen. · 

Ik heb toen in 1952 gezegd, dat het niet zo 
erg was, dat ik dat zo'n gelukkige politiek niet 
vond, maar dat het voor die partijen veel erger 
was, dat velen het in die partijen z e I f als niet 
zo gelukkig voelden. Wanneer mennu het re· 
sultaat van deze verkiezingen ziet, blijkt, dat 
met name de A.R.-partij een klap ge}rregen 
heeft, die gelijkt op de klap voor de commu-
nisten. · · 

Ik zou··haast zeggen: de A.R.-partij, die bij 
de verkiezingen van 1952 één zetel heeft ver
loren, doet het niet in een rekenkundige, maar 
iri een meetkundige reeks; zij heeft haar verlies 
bij deze gelegenheid verdubbeld. Dat moet 
toch, geloof ik, onze anti-revolutionaire ·colle
ga's wel wat te zeggen heb~en. 

(Vervolg op pag. 4) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Weet U 't nog? 

1946 
5 November 

De P.R.A. te Arnhem heeft in 
samenwerking met het Bureau 
voor Oorlogsmisdrijven te Wesel 
(Dtld.) Louise Grasili gearres
teerd, die de leiding heeft gehad 
bij het plunderen van de stad 
Arnhem in de wiriter 1944-1945. 
Naar aanleiding van deze ·arrest&.. 
tie zijn enige gegevens verstrekt 
omtrent de schade, die door de 
systematische plundering van 
Arnhem door de Duitsers is aan
gericht. 

De schade aan huisraad be
draagt 350 miljoen, de schade in 
de kleine bedrijven 30 miljoen, de 
schade· bij de kunstzijdefabrieken 
20 miljoen, bij de metallurgische 
bedrijven · 3,6 miljoen en bij de 
Heveafabrieken te Oesterbeek 1,6 
miljoen gulden. 

6 November 
De vermogens van vijandelijke 

onderdanen en rechtspersonen zijn 
ki-achtens het Besluit Vijandelijk 
Vermogen aan de Staat vervallen, 
hetgeen dus ook het geval is met 
de landelijke eigendom, welke tot 
't vijandelijk vermogen behoorde. 

Niet alleen de eigenaren, maar 
ook de gebruiksgerechtigden zijn 
verplicht tot aangifte van deze 
vermogensbestanddelen bij het 
Nederlandse Beheersinstituut. 

Op 8 okt. j.l. heeft H.M. de Ko
ningin aan Jan van Hoof, de red
der van de Waalbrug bij Nijme
gen, posthuum het ridderkruiá 4e 
Jç)Jl.sse der Willemorde verleend. 
De Amerikaanse legerleiding 
heeft hem thans de Vrijheidsme
daile met bronzen palmen toege
kend. 

In een brief aan de ouders van 
wijlen Jan van Hoof wordt diens 

buitengewoon verdienstelijke 
prestatie op 18 september 1944 
gememoriseerd als een steun voor 
dè Verenigde Stat~n in de voort-~ 
zetting van de oorlog op ·het vas-
teland van Europa. 

7 November 
De rechtbank te Breda heeft 

twee vroegere leden van· Natio
naal Front, die beiden valse stem
biljetten bij de verkiezingen van 
de Tweede Kamer in de Tilburgse 
stembus hadden ·geworpen, uit 
protest tegen de berechting van 
Arnold Meijer en die deswege ge
arresteerd en wegens verduiste
ring en valsheid in geschrifte ver
volgd werden, van het hun ten 
laste gelegde vrijgesproken. 

8 November 
Volgens een mededeling in het 

orgaan van de vakgroep Begrafe
niswezen is het wetsontwerp-Van 
Boeyen door de Regering inge
trokken. De belangrijkste· bedoe
ling van dit ontwerp was de wet
telijke regeling der crematie, die 
men gelijkgesteld wenste te zien 
met het begraven. 

11 November 
Bij Kon. Besluit is in overeen

stemming met de conclusie van 
het adyies der afd. Geschillen van 
Bestuur van de Raad van State, 
het beroep van dr. H. M. Hirsch
feld gegrond verklaard en is de 
beschikking van 10 mei 1946, 
waarbij hem ontsbg werd ver
leend als secretaris-generaal van 
de voormalige Departem~nten van 

Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visse
rij, vernietigd. 

. -------"-"--"----... 

Wereld toneel 
De gebeurtenissen op het wereldto

neel overschaduwen deze weken die op 
het terrein der vaderlandse politiek. 
Hoe belangrijk de moeilijkheden rondom 
,Soestdijk" mogen wezen en hoeveel 
aandacht de nabeschouwingen over de 
kabinetsformatie verdienen, hun bete
kenis zinkt in het niet bij wat de vorige 
week in Hongarije begon en dat thans 
op zijn beurt weer overschaduwd wordt 
door de opmars van Israëlische troepen 
naar het Suezkanaal. 

Om met Hongarije· te beginnen: daar 
barstte het verzet· van heel een volk 
tegen de onderdrukking der Sowjet.s en 
nun Quislings los in een bloedige re
volte. Het Westen houdt de adem in, 
maar staat met al zijn sympathie aan 
de zijde van de vrijheidsstrijders. Hulp
verlening in andere vorm dan die via 
het Rode Kruis in overstelpende mate 
wordt aangeboden kunnen de dappere 
Hongaren niet verwachten. Maar zij 
mogen zich gesterkt weten door het 
besef, dat heel de vrije wereld hen be
wondert om hun heldenmoed, een be
wondeLng waaraan ook onze J.O.V.D. 
uiting heeft gegeven in een telegram 
aan ·de Hongaarse gezant in Nederland. 
Onze jongerenorganisatie mag zich 
hiermede de tolk weten van de gevoe
lens die liberaai Nederland ten deze 
bezielen. 

Nog is het te vroeg om te spreken 
van een geslaagde vrijheidsstrijd, hoe 
vurig wij daarop, allereerst ter wille 
van Hongarije zelf, hopen. Wel is reeds 
thans duidelijk, dat het verzet zich niet 
alleen richt tegen het Russische com
munisme maar ook tegen zijn handlan
gers in het eigen land. Dit betekent 
tweeërlei: de rust zal in Hongarije niet 
aanstonds terugkeren, wanneer werke
lijkheid wordt wat thans nog slechts 
als hoopvolle mogelijkheid wordt gezien, 
- het terugtrekken van de. Russische 
bezettingstroepen, Hongarije zal zich 

. bovendien moeten bevrijden uit de greep 
van het communisme, dat reeds te lang 
dit ongelukkige land na het uiteenvallen 
der Donaumonarchie heeft geterrori
seerd. · 

Afgezien van de resultaten mag de 
huidige verretsstrijd der Hongaren be
schouwd worden als een uiterst belang. 
rijk verschijnsel in de internationale ver
houdingen. Na Roemenië en Polen is 
Hongarije nu de derde satellietstaat die 
het Moskou duidelijk maakt dat het 
zich misrekend heeft in zijn onderschat
ting der nationale krachten. Ook de 
toestand in Rusland zelf is te ondoor
zichtig dan dat men daaruit gemakke
lijk politieke consequenties zou mogen 
trekken. Hongarije toont in zijn vrij
heidsstrijd dat de verhoudingen anders 
liggen dan tot voor kort vrij algemeen 
moest worden aangenomen. En daar
mede is op zichzelf voor hel Westen 
reeds veel gewonnen. Hierin ligt voor 
het Westen reden te meer om het Hon
gaarse volk zijn sympathie in steeds 
toenemende mate te betonen en het zo 
te sterken in de overtuiging, dat het op 
eigen bodem een strijd voert van histori
sche betekenis voor heel de vrije wereld. 

Dan: Israël! Van alle kanten bedreigd 
en - naar de schijn te oórdelen - van 
alle vrienden verlaten is Israël overge
gaan tot een daad van agressie. En het 
loopt daarmede d~ kans veroordeeld te 
worden door de hem toch wel goedge
zinde staten, di'è nochtans iedere agres
sie als zodanig afkeuren. Of hier terecht 
van agressie gesproken mag worden is 
een andere vraag, maar de· consequen
ties zijn er niet minder ernstig om. 
Voor Israël, voor zijn Arabische vijan
den, voor heel de wereld, waarbij intus
sen niet vergeten mag worden, dat 
noch Israël alleen, noch de Arabische 
volken alleen schuld hebben aan de 
moeilijkheden die nu reeds tientallen 
jaren rondom Israël hangen. Hier 
wreekt zich heel een politiek beleid, dat 
aan een eeuwenlang vervolgd volk een 
land "toewees" zonder het de zekerheid 
te kunnen .bieden van een veilig verblijf. 

Was die zekerheid na Wereldoorlog I 
reeds kwestieus, . zij is door de gebeur
tenissen in en na de tweede Wereldoor
log gans en al in haar tegendeel omge
slagen. Zou lsraëls besluit om ten Jan-

DEZE BURGER 
wil vandaag eens niets anders - niet 
meer, maar vooral ook niet minder -
doen dan zijn vreugde erover uitspreken 
dat ons aller vriend Dettmeijer weer aan 
de beterende hand is. 

Ik ben een slecht gelegenheidsrede
naar op bruiloften en partijen en over 
het algemeen houd ik er niet van very 
important persons te horen huldigen. 
Daar komen altijd te veel gemeer:'Jlaat
sen bij te pas en er wordt zeer ~."Jclen 
eens· ook maar een beetje o;;gineel 
woord vernomen. 

Dat kan ook bijna niet anders, want 
de feestmeneer wordt altijd helemaal in 
het volle zonnetje der sympathie gezet. 
Hij komt er altijd uit te voorschijn als 
een perfect persoon, een man zonder 
ondeugden en zwakheden. Het is altijd 
net iets te mooi wat de leestredenaar in 
het midden brengt, om helemaal geloof
waardig te zijn. 

Ik wilde dus eigenlijk maar alleen 
zeggen dat veel mensen net zo blij zijn 
als ik dat Dettmeijer uit het ziekenhuis 
is gekomen en thuis wacht op zijn al
geheel herstel, dat hem weer in· staat 
zal stellen al de taken, die hij op zich 
heeft genomen en waartoe hij geroepen 
werd,. weer te gaan- vervullen. 

Het is onmiskenbaar z6, dat Dettmeijer 
alle taken die hij vervult u i t s te .Ie en d vervult. En dat hij naast het veel
omvattende werk van wèthouder van Den Haag, nog kans zag er een 
veelheid van ganse dagtaken bij te vervullen. Ik geloof dat het geheim 
van die activiteit vooral schuilt - behalve in zijn eigen gaven -'- in zijn 
ver-doorgevoerde systematiek, zijn zelfdiscipline en zijn mensenkennis, die 
hem de goede medewerkers doet kiezen voor iedere speciale taak, voor elke 
arbeid die hij tot een goed einde brengt. Zijn succes ligt ook in zijn blij
moedigheid; een zekere uiterlijke lichtheid, die aanstekelijk werkt en die 
nooit kon doen vermoeden dat alles wat hij deed tenslotte te vèèl voor 
hem werd. • 

Dit constaterende wordt ik 66k feestredenaar. Om dit goed te mak.en zou 
ik nu nog een kolommetje moeten vuiien met de menselijke zwakheden die 
hij - als iedere andere mens - 66k wel zal bezitten, maar ik doe dit niet. 
Ik ben veel te blij te vernemen, dat hij herstellende is. Dit te weten is een 
vreugde voor allen die hèm kènnen, incluis 
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gen leste het eigen lot in eigen hand te 
nemen, ertoe kunnen leiden dat allen die 
aan het ontstaan der huidige situatie 
schuld hebben nu althans alle krachten 
inspannen om tot een voor Israël aan
vaardbare regeling te komen, dan zou 
Israëls fataal besluit in zichzelf de 
rechtvaardiging vinden, die wij voor ons 
reeds lang thans geneigd zijn eraan toe. 
te kennen. Maar dit is dan ook het 
b!'ste wat wij ervan kunnen hopen. 

. Zorgwekkend is met dat al de situatie 
op het wereldtoneel wel geworden! 

deR. 

In memoriam K. J. Kaptein 
Ons bereikte het droeve bericht, dat 

op maandag 29 oktober j.l. in de leeftijd 
van 48 jaar te Middelharnis is overleden 
de heer K. J. Kaptein, voorzitter van de 
Onder-Centrale Goeree/Overflakkee van 
de V.V.D. 

Door het heengaan van de heer Kap
tein wordt onze Partij op de Zuid-Hol
landse eilanden zeer zwaar getroffen. Met 
groot ent;pousiasme toch heeft hij zich in
gezet vogr de liberale zaak en de vrijzin
nige krachten op Goeree en Overflakkee 
gebundeld, zodat daar in de loop der ja
ren een hecht bolwerk van de V.V.D. 
ontstond. 

Veel heeft de heer Kaptein ook gedaan 
voor de propagering van het openbaar 
onderwijs. Zijn stuwende kracht zal moei
lijk kunnen worden gemist. 

Zwaarder nog zal dit verlies te dragen 
zijn voor zijn echtgènote en nabestaan
den. Het is naar hen in de eerste plaats 
dat onze gedachten uitgaan. Mogelijk zal 
de gedachte, dat zijn vrienden niet zullen 

. nalaten zijn werk voor de V. V.D. voort 
te zetten in navolging van zijn voorbeeld, 
hen daarbij enigermate kunnen sterken. 

Moge hij rusten in vrede. 

J.O.Y.D. stuurde telegram aan 
gezant van .-ongariie 

Door de Jongeren Organisatie Vrijheid 
en Democratie is een telegram verzon
den aan de gezant van Hongarije te 
Den Haag van d~ volgende inhoud: 

Hoofdbestuur van de J'ongeren-Orga
nisatie Vrijheid en Democratie stelt het 
op prijs zijn bewondering uit te spre
ken voor het manhaftig verzet van het 
Hongaarse volk tegen de Russische in
terventie-troepen en spreekt de hoop 
uit, dat deze strijd mag leiden tot het 
tot standkomen van een democratisch 
staatsbestel, waarin de vrijheden en 
rechten van het Hongaarse volk zijn 
gewaarborgd in overeenstemming met 
de in Uw land onder de bevolking heer
sende opvattingen. 

(w.g.) H. J. Roethof, voorzitter, 
L. D. Oosterveld, secretaris. 

AFDELINGSNIEUWS 

'Apeldoorn 
organiseert een feestavond 
De afdeling Apeldoorn organiseert op 

woensdag 7 november -a.s. in La Bor
delaise een feestavond. 

Het doel van deze avond is het con
tact tussen de leden te verstevigen. 

Er wordt gezorgd voor een zeer aan
trekkelijk programma. Aanvang 8 uur. 
Het medenemen van een introducé is 
toeg~staan. 

Algemene LedenvenJCICiering 
Afd. Amsterdam van de Y.Y.D. 

Op maandag 19 november a.s. zal de 
afdeling Amsterdam der avonds te 20 
uur, in de Savoy-zaal van Bellevue, in
gang Leidschekade, een algemene leden. 
vergadering houden. 

Omstreeks 9 november a.s. zal de 
agenda voor deze bijeenkomst aan de 
leden worden toegezonden . 

Inlichtingen betreffende het lid
maatschap der Volkspartij voor 
Vrijheid en Dernocratte zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke 
afdelingen en bij het Algemeen 
Secretariaat: Koninginnegracht 
61, 's-Gravenhage <tel. 111768). 
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* WEEK to.t WEEK * 
Rusland durfde het blijkbaar niet aan met ge

weld het verzet te breken. 
. Ook Hongarije werd een bittere pil voor de Sov. 
J~t-machthebbers. Daar traden aanvankelijk wel Rus
stsche tanks op om het verzet te breken, maar ten
slotte werd de terugtocht aanvaard. Strifd om de vrijheid (I) 

De gebeurtenissen in Polen en Hongarije heb
. ben de gehele wereld in beroering gebracht. 
In grote spanning leefde en leeft men nog mee met 
de gigantische en verbitterde strijd om de vrijheid, 
die zowel in Polen als in Hongarije werd ,en wordt 
gestreden. 

Nu is het zeker zo, dat die strijd in Polen een 
ander karakter draagt dan in Hongarije. Dit neemt 
evenwel niet weg, dat zij in beide landen is gericht 
tegen de Russische overheersing en dit kan de vrije 
wereld tot grote vreugde stemmen. 

De loop der gebeurtenissen in twee belangrijke 
satelietlanden is de Russische machthebbers volko
men uit de hand gelopen. Het machtige Russische 
communistische blok vertoont ernstige scheuren, die 
niet makkelijk te dichten zijn. · 

Nog staan we te dicht bovenop deze gebeurtenis
sen om de draagwijdte ervan naar behoren te kunnen 
overzien. 

Hoe dit ook zij - dit is van een alles overheersen
de betekenis - de ontwikkelingen in Polen en Hon
garije hebben bewezen, dat tegen iedere dictatuur, 
tegen iedere kneveling van de vrijheid van de mens, 
eens, hetzij vroeg of laat, een machtig verzet wordt 
ontketend, dat de knellende boeien van de dictatuur 
weet te slaken. 

beeld van de toestand in Hongarije te verkrijgen, 
doch men mag aannemen, dat het vele bloed, dat op 
~ongaarse bo?em . is gevloeid, hoe vreeslijk dit op 
Ztch zelf ook ts, met te vergeefs is geofferd op het 
altaar van de vrijheid. 

De opstand in Hongarije kan het sein vor~en 
voor een wezenlijke omwenteling in de overige Rus
sische satellietstaten, ja, zelfs voor een wijziging van 
de interne verhoudingen in Rusland zelf. 

De vrije wereld leeft in grote bewondering mee 
met het heldhaftige Hongaarse volk dat zij bewondert 
om zijn moed en betreurt om de vele slachtoffers, 

· die veelal door Russisch ingrijpen op een tTJensont
erende wijze zijn vermoord. 

De vrije wereld zal doen wat zij kan om Hongarije 
te helpen. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft 
inmiddels twee Dakota' s met medicamenten naar 
Oostenrijk gestuurd. En als het op verderé hulp aan
komt, zal het Nederlandse volk ongetwijfeld pal 
staan. 

En nu . Rusland? 

De Russische communistische machthebbers 
hebben in veertien dagen tijds enorme klap

pen te incasseren gekregen .. Het bliksembezoek van 
de heren aan Warschau, waarbij Boelganin de ergste 
bedreigingen uitte, maakte in het geheel geen indruk. 
De Polen gingen hun eigen weg, ook toen Russische 
tanks dreigden te interveniëren. 

Wat zijn de motieven, die Rusland van verdere 
interventie hebben doen afzien? 

• Zijn het binnenlandse moeilijkheden op het eigen 
Russische erf, die men vreest? 

Is het de woelige houding van de overige satelliet· 
landen? • 

Men kan er slechts naar gissen. 
Hoe dit zij, een militaire interventie zou de 

Russen voor het wereldforum in elk geval in ver
leg7nheid hebben gebracht, aangezien de Sovjet
Ume stee~s heeft beweerd niet imperialistisch te zijn 
en ook steeds aanspraak op de titel heeft willen ma
ken van "beschermer van de kleine landen". 

N~gmaals, niemand is in staat op het ogenblik 
de sttuatie achter het ijzeren gordijn juist te be· 
oordelen. · 

. Van groo.t belang ~~ overig~ns wel de vêrklaring, 
dte de Russtsche parttjsecretans Kroesjef heeft afge
legd tegenover een Italiaanse communistische dele-. 
gatie, waarin hij mededeelde, dat het Kremlin werkt 
aan een wetswijziging, die de bevoegdheden van de 
opperste sovjet, het Russische parlement in democra
tische zin zal veranderen. 

Er gaan zelf geruchten over een nieuw, meer 
,democratisch" systeem van verkiezingen. 

Symptomen, waarvan men de betekenis zeker niet 
~.ag overschatten, doch die in elk geval belangrijk 
ZIJn. Symptomen ook, die niet bepaald wijzen op een 
ongekende hechtheid van de communistische mon
ster-organisatie in het Oosten. 

Dit moet voor ons, moet voor de gehele vrije 
wereld, de betekenis onderstrepen van de strijd om 
de vrijheid op eigen erf, die soms zo uitûchtloos lijkt 
als men haar ziet in het grote internationale ver
band. ·---... .. --~ ....... --~----..--..--..---------------------

Uitzichtloos is die strijd evenwel nimmer. Polen 
en Hongarije hebben dit duidelijk bewezen. -

Mogen deze belangrijke lichtpunten ons en de 
gehele vrije wereld aansporen in versterkte mate 
pal te staan voor vrijheid en democratie! 

Strijd om de vrijheid (II) 
--zoals wij reeds eerder opmerkten, draagt de op-

stand in Polen een geheel ander karakter dan 
die in Hongarije. De Poolse opstandelingen verzet
ten zich alleen tegen de Russische in~ging; terwijl 
zij aan het eigen (nationale) communisme trouw 
blijven, althans zo ziet het er op het ogenblik naar 
uit. 

In hoeverre hier sprake is van een zekere camou
flage en taktiek, dient overigens nog te worden 
afgewacht. 

Opmerkelijk is in dit verband, dat de nieuwe man 
in Polen, Gomoelka o.m. heeft verklaard, dat van 
het "particulier initiatief" een goed gebruik zou kun
nen worden gemaakf en "dat de fabrieken niet 
altijd door de Staat kunnen worden geëxploiteerd". 

Voorts heeft hij de totstandkoming van een 
nieuwe kieswet aangekondigd, "waardoor men inder
daad zal kunnen kiezen en niet slechts stemmen". 

De verkiezingen zouden overigens ook in het ver
volg geheim zijn, in tegenstelling tot de tot dusverre 
gevolgde procedure. 

De vrijlating van kardinaal Wyszynski is overi~ 
gens ook een opmerkelijk feit, dat ons de vraag doet 
stellen in hoeverre de nieuwe nationale beweging in 
Polen zuiver communistisch kan worden genoemd. 

Het is thans nog te vroeg hierover een juist oor
deel te vormen, doch de hierboven genoemde feiten 
geven hoop, dat het Poolse volk in elk geval een 
kleine stap nader tot de democratie kan worden ge
bracht, hetgeen èn voor Polen èn voor de wereld 
verstrekkende (gunstige) gevolgen kan hebben. 

· Hon~aren maken wereld
geschiedenis 

Hetgeen in Hongarije gebeurt, is van wereld
historische betekenis. Op het moment, dat 

wij dit schrijven is het ongelooflijke geschied n.l. dat 
de nieuwe (communistische) Hongaarse prémier Na
gy, is gezwicht voor de eisen van de Hongaarse vrij- · 
heidsstrijders. Deze eisen zijn meer democratisch 
getint en geven hoop, dat ook het nationale com
munisme, zo het zich in Hongarije weet te hand
haven, sterk zal verwateren. 

De opstand aidaar draagt het kenfnerk niet alleen 
tegen de Russen te zijn gericht, doch ook in zekere 
zin teg~n het communistische regiem in eigen land. 
Het is een ware revolutie geworden, die is te verge
lijken met de Russische revolutie aan het einde van 
de wereldoorlog, zij het, dat de Hongaarse revolutie 
zich niet voor, doch tegen de dictatuur richt. 

Het is nog steeds te vroeg om een overzichtelijke 

HONG4RI.JE 

De vlag wint van de tank 
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ZAL DIT KABINET HET· BUDGE 
.{Vervolg van pag. 1) 

Het heeft mij niet zo verwonderd; als 
ik denk aan de houding, die de protest
christ. partijen - dat geldt voor de partij 
van de heer Tilanus even goed als voor 
de partij van de heer Bruins Slot - heb
ben aangenomen, toen wij een principiële 
strijd hebben gevoerd over het mande
ment, dat van de katholieke bisschoppen 
was uitgegaan en daarbij hebben ontwik
keld een standpunt, waarvan ik meen, 
dat h_et in algemene zin het protestantse 
mocht heten, dan heb ik uit die hoek 

·geen enkele steun gehad. 

inga op de verkiezingen, kom ik meer tot begrijpen en wat ik ook niet afkeur; dit 
het verband met de Kabinetsformatie en Îeeft in mijn groep precies even sterk -
dan vraag ik: Wat is het hoofdbeeld van nu het ten aanzien van de bezitsvorming 
de verkiezingsstrijd geweest? Dat is ge- zo is gelegen, dat de grote kloof is die 
weest - ik .Praat in de terminologie van tussen de P.v.d.A. enerzijds en de andere 

KUNNEN 

De heer Tilanus zei toen zelfs: het 
mandement raakt mij niet; ik heb er 
geen last van. Ik heb destijds de heer Ti
Janus gevraagd of dit de evangelische 
houding wás of die van . Kaïn: ben ik 
mijns broeders hoeder? 

Die houding heeft blijkbaar haar in-
vloed gehad. ' 

.,Modern chdstelijk 
staatsmanschap" 

de geachte §.fgevaardigde de heer Burger groepen van de Kamer aan de andere de samenwerking met de K.V.P. moge
in zijn redevoering op het congres van kant, zou het voor de hand hebben ge- lijk maken, iets, dat hij met zijn woorden 
zijn partij - de tegenstelling: Drees- legen, dat de geachte afgevaardigde de in feite deed. Ik vind het nu wel een 
Romme, heer Romme, als hij van de bezitsvor- stout stukje, aldus voor de kiezers op te 

Er is tussen andere groepen. geen fel- mirig een zo belangrijk punt wil maken, treden en dan niets anders te doen dan 
lere strijd gevoerd dan tussen de P.v.d.A. zou hebben gezegd: nu moet ik zorgen, te proberen, beide groepen weer bij el
en de K.V.P. Hoe hoog die strijd is opge- dat ik een Kabinet krijg, dat steunt op kaar te brengen. 
laaid, heeft de minister-president zelf een meerderheid, die ten aanzien van de Ook de heer Burger heeft niets anders 
ondervonden tijdens zijn redevoering in bezitsvorming op een ander standpunt gedaan. Toen hij de opdracht kreeg, kon 
Limburg, toen men een geluidskabel had staat dan de P.v.d.A. men zeggen: Er is nu in ieder geval ge
doorgesneden. Ik heb dit zeer onrecht- Nu heeft het mij bijzonder getroffen, probeerd een Kabinet te vormen zonder 
vaardig gevonden. Ik wilde, dat de Rege- dat de geachte afgevaardigde de heer medewerking van de P.v.d.A.; nu zal dë 
ring het even onrechtvaardig vond, dat Romme in een merkwaardig artikel in heer Burger wellicht proberen of hij een 
voor tn ij n partij de geluidskabel van de "De Volkskrant" zich niet alleen richtte Kabinet kan vormen, dat op een meer
radio vrijwel volledig is doorgesneden! tegen de socialisten, maar ook tegen mis- derheld in de Kamer kan reJtenen, zon-

Er was dus de grote tegenstelling tus- verstanden in eigen kring bij degenen, der medewerking van de K.V.P. Geen 
sen de P.v.d.A. en de K.V.P., geformu- die, als ik het zo mag zeggen, onthech- sprake van, Mijnheer de Voorzitter. De 
leerd als de keuze tussen Drees en Rom- ting van het bezit voorstonden als de heer Burger, die de tegenstelling tussen 
me. Toen dach1; ik bij m~jzelf: als wij nu juiste evangelische houding. Zij stonden de heren Drees en Romme zo scherp 
uit de wijze, waarop de verkiezingsstrijd dus op een ander standpunt dan met be- had gesteld, heeft niets anders gedaan 
is gevoerd, conclusies willen trekken, zou trekking tot. de bezitsvorming was inge- dan geprobeerd, figuurlijk gesproken, de 

Welke lijn hebben nu bij de verkiezi- de eerste conclusie, die door een eenvou- nomen door de K.V.P. heren Drees en Romme bij elkaar te 
nen de anti-revolutionairen gevolgd? De dige kiezer zou moeten worden getrok- De heer Romme heeft duidelijk ge- brengen. 
heer Zijlstra, destijds lijsttrekker van de ken,' zijn: Ik weet niet, hoe het Kabinet maakt dat dit van die katholieken ver- De minister-president zal zich herinne
A.R., is de kiezers aanbevolen onder de er precies uit-zal zien, maar het zal nooit keerd 'was gezien, zodat een ogenblik de ren, dat wij verleden jaar bij de algeme
leuze: "modern christelijk. staatsm,al}.- een Kabinet v~~;n Drees en Romme wor- gedachte bij mij opkwam, toen ik zag, ne politieke discussie hebben gesproken 
schap". Ik heb mij een ogenblik afge- den; dat kan met bestaan. dat de heer Romme zich tegen mensen over onze methodes van Kabinetsforma
vraagd of dat "modern" betrekking had Nu is het in feite t~ch, in algemene zin in eigen kring richtte, dat het meer in- tie en dat ik heb gezegd, dat het niet zo 
op "christelijk" en of de A.R.-partlj bezig gesproken, een Kabmet van Drees. en wendige zending voor de K.V.P. was dan moest zijn dat het programma werd op
was zich te ontwikkelen in modern-chris- Romme geworden. Als het pr?bleem van dat het gericht was tegen de P.v.d.A. gesteld in' overleg met de fractie. Ik heb 
telijke richting. de gehuwde ambtena~~s .er met. was ge- Als dat laatste het geval was geweest, toen gezegd: De formateur moet zich 

Dit was het echter niet; het moderne weest, zou het naar miJD .mdruk m letter- had het immers meer voor de hand ge- eerst oriënteren; formatie na overleg uit
sloeg op het staat!lmanschap van de heer lijke ~in een Kabinet van Drees en Rom- legen, een Kabinet te vormen van de- stekend, formatie in overleg uit den bo-
Zijlstra. M. de Voorzitter, ik vond het me ZIJn geweest. genen die op dit stuk meer principieel ze. 
een beetje vlug - met alle respekt voor Voor zove.r mijn advi~s ~et betrekki~g op h~t standpunt van de heer Romme Uit het antwoord, dat ik van de minis-
de bewindsman - als men nu ineens wil- tot de Kabmetsformatie 1s gevraagd, IS stonden. ter-president op deze opmerking kreeg, 
de concluderen, dat iemand, die vier jaar mijn standpunt steeds geweest:11deze con- B • • bleek, dat hij het in wezen van de zaak 
lang het Departement van Economische stitutionele verhoudingen vorderen, dat ez1tsvorm.ng met mij eens was. Ook de heer Romme 
Zaken had beheerd - en al heb ik tegen eerst beproefd wordt een Kabinet te vor- was het hiermee eens. Men was het in 
sommige punten uit het beleid van de men, hetzij zonder K.V.P., hetzij zonder Nu weet ik wel, dat de geachte afge: beginsel dus eens, maar in de praktijk 
minister wel eens bezwaar, ik mag toch P.v.d.A.; daarna, -als dit niet gelukt- vaardigde, de heer Romme, in datzelfde deed men het anders, want al deze maan·· 

kh d artikel in ,.de Volkskrant" heeft willen gerust uitspreken, dat hij daar op zijn komen pas de andere mogelij e en aan den heeft men gezocht naar een compro-
kt d suggererèn, dat er eigenlijk zo'n ver- p A Plaats is gebleken -, een ,.modern. chris- de orde. Wanneer duidelijk blij , at een mis tussen de fracties van de . v. d. . 

d A f d K V P schil was tussen de liberale opvatting en telijk staatsman" was. Kabinet zonder P.v. . . o zon er . · · en de K.V .P. 
Ik vond dit oordeel wel een beetje niet tot de mogelijkheden behoort, moet de opvatting in katholieke kring op dit Ik zal niet te diep ingaan op deze 

vroeg, ik heb voor mijzelf het gevoel, dat men het zo stellen, dat men in een toe- stuk. Ik heb dat niet begrepen. Vier jaar laatste kwestie; misschien is het nodig, 
men de vraag of iemand een staatsman stand van uiterste noodzaak is gekomen, geleden hebben wij ook over deze kwes- dit te doen bij de replieken, nu kan ik 
is geweest, beter beoordeelt na zijn dood, omdat in Nederland niet kan worden ge- tie gesproken. Dat lag. ook voor ?e han~. het niet doen, want de tijd schrijdt voort. 
en ik hoop, dat het nog vele jaren zal regeerd wanneer èn de P.v.d.A. èn de K. E~ was toen een sp~ciale k~tholie.ke ~~- Afgezien. van de vraag, of het de bedoe
duren, voordat het oordeel over de heer V.P. in de oppositie zijn. I ruster voor de. bezltsvormmg, ~:lle. met. ling van de heer Burger is geweest, is 
Zijlstra onder die omstandigheden kan Wanneer die uit,erste noodzaak duide- yeel hee~ bereikt, maar dat wil ik ~u het wezen van de zaak deze, dat. dit Ka
worden uitgesproken. lijk was gebleken, had men hierop naar m het mldden laten. In het ~ebat heb lk binet berust op een overeenstemming, 

Het is ondertussen toch Wel merkwaar- mijn mening goed de nadruk moeten leg-~ er ~oen op gewezen, dat er m het Voor- die tenslotte tussen de P.v.d.A. en de 
dig, dat de A.R. met .het ouderwets chris- 15en en dan had men de leiding van het loplg Verslag _een passage yoorkw~m K.V.P. is bereikt, nadat de heer Burger 
telijk staatsmanschap van de heer Colijn Kabinet moeten opdragen aan iemand, over dde be~ekems ':'~n /e ~ezitsv~r~~1 de, laat ik het zo noemen, magische for
heel wat meer succes heeft behaald bij I die niet behoorde tot de P .. v .d.A. of de va,r; he dkan t vaf~ miJ~ tra~ Ie en . a het I mule voor de bezitsvorming had gevon-
de verkiezingen dan met dit moderne! K.V.P. Ik wil hieraan nog toevoegen, dat mVlJ 

1
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ik toen gedacht heb aan een buitenparle- oor oplg ers ag 0~1 e IJ yo g e. R d • • 
Verkiezingsuitslag mentaire figuur uit de A.R.P. Z~er vele l~den betu1g~en hun mstem-~ an vers1er1ng 

d V V D I Wie die buitenparlementaire figuur was, m~gt ~et ~~~ ~es~bouwm&t d't k Wat is nu de positie van de antirevo-
voor e • • • die ik genoemd heb, doet er niet toe, ed ISP nlde A eHn akar, . t I d wanft lutionaire ministers en van de christe-. h i · h' tt' t .. _ van e .v. . . et on n1e an ers, o M de V l'k kom nu tot mlJ··n eigen par- maar et s mlssc Jen nu lg erop e WIJ h. t t k k d rt" l!J"k-historische ministers in dit Kabinet? · ·• d t d't ·· · · t zou e moes oo omen van e pa IJ van 

tij. Ik heb direct na de verkiezingen ;ver- zen, a .~ naar miJt dme::mg {!,1e G de geachte afgevaardigde de heer Rom- Ik kan deze niet anders zien dan dat die 
klaard, dat ik, voor wat mijn partij be- moeten n ZIJD gewe-es e eer e aay me. Dit moest wel zo zi{n, want anders drie. bewinds~ie~en ~ogen dienen als 
treft, niet ontevreden was. Ik heb zelfs Fortma · kon men nooit die zeer vele leden berei- een randvers1enng voor de samenwer-
gezegd, dat ik de uitslag voor mijn partij ken. Daaruit bleek, dat de opvattingen, ~ing va~ ~e K.V.P. ep. de P.v.d.~ .• als 
zeer. bevre~igend vond. .. De Kabinetsformatie die bij ons leefden, blijkbaar niet van die een vers1ermg vo~r de smalle bas1s .. 

D1t wil met zeggen, dat WIJ er niet iets aard waren dat ze van die kant moesten De geachte bewmdsman de heer Zijl-
~eer van hadden gehoopt. Wij hebben er Mijn gedachtengang was dus: Eerst worden v~orpen. - stra heeft i':! Lee~war~en gesproken en 
mderdaad Ie~~ me~r van gehoopt, en met moet worden geprobeerd een Kabinet te Het toekenhen van betekenis aan par- heeft dal:lr m. h~rn;menng gebracht ee~ 
name, dat WIJ de bende -zetel zouden ver- vormen, waar één van de grote partijen ticuliere bezit en de uitbreiding. ·van redevoermg, d1e ~k m .1937. gehoude~ ~ad, 
wer~~n. . buiten blijft. Het lag toen voor de hand, het particuliere bezit tot hen, die aan die dat . was nada~ 1k v1er J~ren MmJSter · 
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WIJ hebben deze .met verkrege':l, .ma~r dat eerst een opdracht aan de heer Drees particuliere bezitsvorming niet kunnen wa~ geweest m een Kabmet .op brede 
wanneer men nu z,1et, hoe de zu1gmg 1s werd gegeven, omdat dè P.v.d.A. iets ster- toekomen is een zeer oude liberale wens basis - breed naar de verhoudmgen van 
gegaan naar die beide grote politieke ker uit de verkiezingen was gekomen. of wel e~n zeer oud liberaal beginsel. di~ tijd -, waari'?- de. heer Colijn pre
mac~ten, de P.v.d.A. en de K.V.P . .'. en hoe De heer Drees heeft een opdracht gekre- Als de geachte afgevaardigde de heer m1er was. Ik had .. m ~1e r_~devoering ge
daarm de' A.R.P. en de C.H.U. ZIJn mee- .gen. Die opdracht is niet geclausuleerd Romme de moeite wil nemen de redevoe- zegd - omdat miJ duideliJk was gewor- Van he' 
gezogen, dan is het feit, dat de. partij, die geweest in beperkte zin, zoals ik had ringen na te lezen, waarmee ik in de den,_ ?at men ging proberen ~e rech!se achte be' 
ik de eer heb te vertegenwoord1g~n, heeft gedacht, maar deze is ruim geclausuleerd laatste jaren de algemene ledenvergade- coalitie te herstellen -, dat 1k er met wij nog 
w~ten stand te h~uden, naa~ miJn over- geweest, n.l. een Kabinet, dat geacht ringen van mijn partij heb geopend, zal aan .d~cht slaaf te worden van de rechtse straks w• 
tu1g!ng on~er d1e ~mstand1gheden een wordt, het vertrouwen van de Staten- hij zien, hoeveel aandacht daarin aan het coal~ti~. . . .. Regerings 
zeer bevredigende Uitslag. Generaal te bezitten. probleem van de bezitsvorming wordt Dit IS volkomen JUISt; de heer Z!Jlstra dat ondeJ 

Ik. heb hiervoor voor mijzelf d.eze. ':'~r- Later is er ook een opdracht geweest, gegeven. Als hij dit doet, zal hij ook zien, heeft dit volko~e~ juist .. geciteerd; dat het met r 
klar1~g ge~eve~: dat ~en de ~rmc!p!ele luidende: de vorming van een Kabinet, hoe ik in de redevoering van dit jaar heb was z.~· Ma~. mm1ster ZJJlstra zeide er ep komt j 
~ou~~ng, d1e, miJn politieke vr1enden en dat geacht wordt het vertrouwen van gewezen op hetgeen Thorbecke in 1844 ook biJ, dat hiJ geen s~af wenste te wor- de techn 
1k biJ allerle~ gelegenhed.en .hebben aan- de Staten-Generaal te kunnen verwerven~ over de grote betekenis van de particu- den van de ~rede basiS, althans volgens vermogen 
genomen - 1k moge hermr;eren aan h~t Dat zijn allemaal formules, die naar mijn liere bezitsvorming heeft gezegd. het verslag m .de krant. Maar dat was Ik vind 
mandement en het crematiedebat -, m mening volstrekt nietszeggend zijn. De het probleem met. De vraag was, of de De heer J 
ons land toch wel heeft gewaardeerd. zaak, waarop het aankomt, is, dat onder L" f . k D G F t · geachte bewindsman een slaaf zou wor- iets doen; 

Nu is het natuurlijk niet zo, dat de ons constitutionele bestel geen Kabinet 1e tmc • e aay or man; den van de smalle basis, de basis van zoeken. A 
stemmen, die de anti-revolutionairen en kan regeren, dat niet het vertrouwen Burger K.V.P. en P.v.d.A. Dat was het probleem zou moge 
de christelijk-historischen hebben verlo- van de Staten-Generaal heeft. Wij hebben eri naar mijn gevoelen zijn de beide anti- cellentie, 
ren, uitsluitend rechtstreeks naar de P.v. daarbij gelukkig niet de Franse me- De opdracht, die aan de heer Romme revolutionaire ministers toch in zeer mogelijk •. 
d.A. zijn gegaan. Niemand kan dit pre- thode, dat het Kabinet eerst e.en vertrou- is gegeven, is ook mislukt. Er is vervol- sterke mate een slaaf geworden van de driet hebl 
cies overzien. wensmotie vraagt. Wij kennen de toe- gens een opdracht gegeven aan de heer smalle basis. deze vier 

Er is natuurlijk allerlei heen-enweer stand, dat h-et Kabinet geacht wordt het Lieftinck en aan de heer De Gaay Fort- Di( is in hoge mate bevorderd doordat treft, niet 
gaan van stemmen geweest en ik maak vertrouwen te bezitten, zo1ang het tegen- man. De tijd laat niet toe om dit alle- beide bewindslieden, naar mijn smaak, Een nie 
mij sterk, dat wij aan de ene kant stem- deel niet i,s gebleken. Dat is ook de meest maal na te gaan. De heer De Gaay Fort- te veel hebben laten blijken, dat zij .zo is de :minl 
men hebben gekregen van de protest- juiste vorm. man is de enige, die heeft geprobeerd gaarne bewindsman wilden blijven. Dit kalden. E 
christ. kant door die principiële houding, De heer Drees heeft een opdracht ge- een Kabinet te vormen, waarbij de P.v. is altijd een kwaad ding in de politiek. welkom" 
maar dat wij aan de andere kant ook kregen, die ruimte bood een Kabinet te d.A. uitgeschakeld zou zijn. Met Uitzon- l ~achten, 
stemmen hebben verkregen van vroegere vormen zonder de K.V.P.- Hij heeft dat dering dus van de formatiepoging van de Kleefstof ze Minisu 
aanhangers van de P.v.d.A., in verband echter geen ogenblik in overweging ge- heer De Gaay Fortman is bij alle andere dat de m 
met onze houding bij het crematie-debat. nomen. Hij heeft dadelijk geprobeerd een formatiepogingen de doorlopende lijn Toen ik jong lid was van de Kamer, te verwac 

Daartegenover zullen wij ook wel stem- Kabinet te vormen van de meest brede geweest: Probeer de P.v.d.A. en de K.V. 40 jaren geleden, zeide een zeer ervaren we Burge 
men hebben verloren aan de P.v.d.A. Er basis. Daarin is hij niet geslaagd, in hét P. weer te zamen te brengen. Dit is iets parlementariër, die er 40 jaren gezeten Ik denk 1 
is een heen-en-weergang geweest, zonder bijzonder door het bekende verschilpunt volkomen anders dan men op grond van had enl mij als jongmaatje inleidde, tot lusie zal l 
enige twijfel, maar daarom meen ik, dat met de partij van de geachte afgevaar- de verkiezingsstr-ijd had verwacht. mij: je moet eens kijken naar de stoelen vier jaren 
men, wat het kiezerskorps betreft, dat digde de heer Romme over de bezitsvor- Ik ben vóór de verkiezingen niet zo achter de groene tafel; daar zit kleefstof die gedac 
de V.V.D. heeft gesteund, de vreugdevolle ming. naïef geweest te verwachten, dat men aan. Ik heb ook gedacht, dat er kleef- hij gedesi 
conch,1sie kan trekken, dat de principiële niet meer met elkaar zou willen samen- stof zat aan de stoelen van de antirevo-
betekenis van dat kiezerskórps is toe- Prof. Romme aan bod werken. Ik heb direct gezegd in mijn lutionaire heren ministers. 
genomen. openingsreçie van de laatstgehouden ver- Toen dacht ik - ook een stukje parle· 

Drees of Romme? Toen kwam de heer Romme aan bod. gadering van mijn partij: U moet niet mentaire geschiedenis - aan de heer 
Nu zou men zeggen: nu de bezitsvorming denken, dat het de bedoeling van de heer Ketichenius, ook een antirevolutionair, 

Wanneer ik nu nog even iets verder zo sterk leeft bij de K.V.P. - wat ik kan Burger is allè schepen te verbranden, die en aan de heer Van Zuylen, ook een an-
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katholieke ploeg nu zo gegaan, dat wij in 
het bijzonder ten aanzien van het Depar
tement van Binnenlandse Zaken een 
herhaling hebben gezien van het vier 
jaren geleden gebeurde. Vier jaren ge
leden is ook met het Departement van 
Binnenlandse Zaken in katholieke kring 
- de uitdrukking is niet erg parlemen
tair, Zij is echter ook niet onparlemen
tair in de strikte ~n van het woord, an
ders zou ik haar niet gebruiken - erg 
geleurd. 

Aan allerlei mensen is ook thans ge-
vraagd, dat Departement te willen aan

istische vaarden, maar _er was niemand, die zich 
daartoe bereid wilde verklaren. Ik denk 
aan prof. Van der Grinten en aan prof. 

hesehou
innen wij 

De Quay, Prof. Romme had - <lat weet 
ik - in verband met het probleem van 
de ,geh~otwde ambtenares principieel be
zwaar om het te aanvaarden. 

Nu de minister van Onderwijs, K. en 
W. De heer Cals blijft. Het beleid van 
de heer Cals is naar mijn mening ook 
niet in alle opzichten zo'n succes ge
weest. 1Jk geef toe: het probleem is 
zwaar, waarvoor de minister van Onder
wijs, K. en W. wordt gesteld, maar daar
om juist is het de vraag of het niet nut
tiger zou zijn geweest, met een frisse 
kracht te beginnen. 

Blokkering huurverhoging 

Dan minister Witte. Ik kan van de 
heer Witte alleen maar herhalen wat ik 
vorig jaar ten aanzien van hem gezegd 
heb bij de behandeling van het Huur
ontwerp. Ik heb toen gezegd, dat ik de 
heer Witte een enigszins tragische fi
guur in het Kabinet vond. En wel hier
om, omdat de denkbeelden van de heer 
Witte nog zo gek niet waren, maar om
dat de heer Witte in zijn beleid zo ont
zaglijk werd belemmerd door de verlan
gens, die in dit opzicht leven in het so
cialistische kamp, bij zijn socialistische 
ambtgenoten. 
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Toen heeft ten slotte prof. Romme 
waarschijnlijk - ik veronderstel, dat hij 
daarover geadviseerd heeft - zich Iter- U zult zich herinneren, M, de V., dat 
innerd, dat er iets goed te maken was hieruit is voortgesproten dat !kreupele 
aan de keer Struycken. De heer Struy- huurontwerp, dat de Kamer met een 
óken was in 1951 vrijwel zonder vorm meerderheid van enkele stemmen heeft 
van proces door de heer Romme als for- verworpen en ik ben werkelijk bang, 
mateur uit het toenmalige Kabinet ge- dat wij nu weer zo iets kreupels zullen 
zet. De heer Struycken is toen Gouver- krijgen. 
neur van de Nederlandse Antillen ge- Ik denk aan hetgeen aangekondigd is. 
worden en ik geloof niet, dat wij de in- Ik zeg niet, dat ik daar in beginsel be

e gedaan druk hebben, dat de heer Struycken nu zwaar tegen heb; dat weet de minister
ben; hij bepaald grote staatsmanskwaliteiten in president ook wel uit de besprekingen, 

de Nederlandse Antillen heeft ontwik- die ik in het eerste stadium van de for
~en boek keld. · rnatie met hem heb gehad. Het gaat om 
, heette: Maar er moest toch een minister van de blokkering van een gedeelte van d•• 
~. Van Binnenlandse Zaken zijn, er moest een huurverhoging, In beginsel ontmoet dat 
ll Neder- vice-premier zijn, Nu is de heer Struy- bij mij geen bezwaar, maar. ik heb wel 
Zif heb- eken uitvel'koren om als vice-premier op gezegd, dat ik ernstig twijfelde aan de 
; hij dat te treden. Maar 'niet alleen moest hij praktische uitvoerbaarheid. 
r is na- Binnenlandse Zaken besturen, de pu- Die twijfel heb ik nog, n.l. of men het 
oor is de bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie moest zo zal kunnen uitvoeren, dat het niet zai 
dig man. erbij en· oolk de bezitsvorming moest er- moeten leiden tot een geweldadige amb-
11 storm aan worden toegevoegd. telijke rompslomp en tot een uitbreiding 
Red. V. I h t h . r middel 11 ~an . e over e1dsapparaat. Daarop ben 
te laten "Zwaar Departement 1k met gerust. Ik hoop niet, dat wij het 
dat boek I z~llen moeten beleven, dat de heer Witte 

Dat werd een ontzaglijk zwaar Depar- hier weer zal moeten vertellen, dat het 
de denk· tement. Maar dat niet alleen; het was odk naar zijn mening een kreupel wets
vallen. ook een buitengewoon wonderlijk samen., ontwerp is, dat hij heeft ingediend. · 
een an- gesteld Departement, een buitengewoon · 

lede raad wonderlijke combinatie. Dat is een van · p t' 
!Zen wat mijn bezw:1ren tegen de Kabinetsforma- romo Ie 
n eerste ties van de latere tijd; ik kom daarop bij 
01. Dr. een ander punt nog terug. Men gooit nl. 
heleboel het hele administratieve apparaat op die 
!el meer manier door elkaar en uit elkaar, met 
: hij was het gevolg, dat minister Struycken no
lal nooit dig hulp moet hebben; er moet een nieu
wanneer we ambtelijke staf komen bij Binnen
: aandra- landse Zaken voor die P.B.O. en die be
zou mi- zitsvorming, 

11 willen 
akt over Wij zullen overigens maar hopen, dat 
lyper en hij het met die bezitsyorming verder zal 
de plun• brengen dan de heer De Bruijn. Men 
mijn be- haalt dus dat hele apparaat uit elkaar 
de stuk- en de geachte bewin<tsman van Econo-

mische Zalken verdraagt dat alles lijde
lijk. 

Hij verdraagt het lijdelijk, dat de P.B.O 
lering? uit zijn Departement wordt losgemaakt. 

Ik heb mij erover verwonderd, dat in 
1952 de geachte bewindsman van Econo
mische Zaken el:' zo gemakkelijk in be
rustte, dat een minister zonder porte
feuille uit de K.V.P. de behandeling van 
de P.B.O. kreeg. Zoals men weet, hebben 
wij, toen wij de wet op de P.B.O. hier be
handelden, een adres gekregen van een 
aantal hoogleraren in de economie, 
waarvan, als ik mij niet vergis, de mi
nister van Economische Zaken zelf de 
auctor was, niet alleen een van de mede
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ondertekenaren. 
De heer ZijlStra, Minister van Econo

mische Zalken: Oude plunje. 
De heer Cals, Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen: Bravo! 
De heer Oud: Natuurlijk, oude plunje. 

Ik ben de minister buitengewoon dank
baar voor deze uitspraak. Maar oude 
plunje, die al ovet'boord werd gezet, toen 
het nog nieuwe plunje was. Het was 
nieuwe plunje. toen in 1952 het Kabinet 
geformeerd werd. In 1952 heb ik al ge
zegd: Wie in 1949 zou, hebben gezegd, 
dat de heren Zijlstra en De Bruijn, die 
zo lijnrecht tegenover elkaar stonden, in 
één Kabinet zouden komen, waarbij de 
heer Zijlstra Minister van Economische 
Zaken zou worden en de heer De Bruijn 
de P.B.O, zou worden opgedragen, zou 
geen geloof hebben gevonden: men zou 
ongelovig zijn schouders hebben opge
haaki. Vandaar dat ik een jaar geleden 
heb gezegd, toen er sprake was van het 
"miracle Hollandais": dat was ook een 
miracle Hollandais, het feit nl. dat de 
heren Zijlstra en De Bruijn op deze wij:>:e 
in hetzelfde &abinet kwamen,_ 

Dan de heer Luns. Van hem wil- ik 
zeggen, dat hij promotie heeft gemaakt. 
Hij was minister zonder portefeuille aan 
Buitenlandse Zaken. Tussen haakjes: 
zakelijk gesproken acht ik het een grote 
verbetering, dat dit dubbele minister
schap is opgeheven. Dit dubbele minis
terschap bracht voor hem met zich, dat 
hij alleen als hij in het buitenland was, 
op zijn . visitekaartje "Minister van Bui
tenlandse Zaken" mocht zetten; in het 
binnenland mocht hij die titel niet voe
ren. De heer Luns is er thans niet; ik 
had hem anders willen ~lukwensen met 
het feit, dat hij nu odk op zijn binnen
landse visitekaartjes "Minister van Btü
tenlandse Zaken" mag zetten. 

Overigens zullen wij zijn beleid moe
ten afwachten. Ik moet alleen verklaren, 
dat wij het beleid van de heer Luns te
genover het Indonesische probleem tot 
dusverre geen succes hebben gevonden 
en dat wij voor de toekomst wat dit be
treft het beste móeten hopen. 

De fleurige bloem 

Vervolgens kom ik - -en dat is een 
vrolijker moment om over te spreken -
aan de geachte eerste vrouwelijke mi
nist'er, mejuffrouw Klompé. Daarvan 
moet ik zeggen: dat is de fleurige bloem 
in een triest geheel. 

Daarmede kan men geluk!kig de 
K.V.P. -gelukwensen. Ik ben blij, dat ik 
dat óó_k eens kan doen. Hier heeft de 
K.V.P. een primeur van de P.v.d.A. af
gesnoept: de eerste vrouwelijke mims
ter, uit de K.V.P.! 

Daaróm is het zo jammer, dat mejui
frouw K1ompé niet in een frisser Kabi
net begint. Het is ook jammer, dat z~i 
moet beginnen aan het Departement van 
Maatschappelijk Werk. Dit Departement 
is naar mijn mening een onding en ik 
heb het gevoel, dat buiten de katholiei~e 
kring ieder het een onding vindt. Het is 
dan ook meer om politieke dan om za
kelijke redenen ingesteld. 

Wat ik het verdrietige voor mejuf
frouw Klompé, vind, is het volgende. Me
juffrouw Klompé is nog nauwelijks aan 
het werk of men is al begonnen met in 
de socialistische pers te schrijven: men 
moet niet denken, dat Volksgezondheid 
naar Maatschappelijk Werk zal over-

gaan. Daar moet men geen ogenblik 
over denken; dat gebeurt niet. 

En weet u wat ik nu het nare van een 
dergelijke discussie vind? Dat het net is 
alsof men elkaar beschouwt als vijan
dige mogendheden!· Bij de ene mogend
heid zit de geachte bewindsman de heer 
Suurhoff, en bij de andere mogendheid 
z-it de geachte bewindsvrouw, mejuf
frouw Klompé. En men zet dit geheel in 
het teken alsof die twee Departementen 
vijandige mogendheden zijn, die met el
kaar strijd moeten voeren over de vraag 
wie het grootste stuk zal veroveren. Wij 
zijn op dit punt door deze methode van 
Kabinetsformatie op een volkomen ver
keerd spoor gekomen, want wij desorga
niseren op die manier ons bestuursappa
raat. 

. Minister Staf 

De geachte chl"istelijk-historfsche be
windsman de heer Staf is gebleven. Hij 
heeft waarschijnlijk de grootste bijdrage 
geleverd tot het frustreren van de po
gingen om de coalitie te laten herleven 
Hij heeft zijn zin, maar of hij op de~ 
duur geluk!kig· zal blijken te zijn met de 
continuatie op zijn oude post, zullen wij 
moeten afwachten. 

Dat is naar mijn mening te onbegrij
pelijker, waar het probleem van de land
bouw een buitengewoon zware last op de 
prijzen zal kunnen leggen. Daarover zal 
tussen de minister van Landbouw V. en 
V. en mij geen verschil van meni~g zijn, 
maar dat betekent, dat men, als men de 
landbouw zou willen geven wat men ook 
naar mijn mening die landbouw redelij
kerwijs toekomt, staat voor het grote 
probleem van de prijs van landbouwpro
dukten voor de consumenten. 

Ik heb tegelijkertijd in de miljoenen
nota l?elezen, dat vermindering of af
schaffmg van de consumentensubsidies 
op korte termijn is te overwegen. Ik 
weet wel dat schrijft de demissionaire 
minister d:e heer Van de Kieft. Hij 
schrijft tegelijk over de tarief.spolitiek 
van de overheidsbedrijven. Dan vraag 
ik: . Heeft de Regering zich van. deze 
problemen wel relrenschap gegeven ? Ik 
zie daar immers juist, dat de Regerings. 
verklaring ons op die belangrijke vraag 
geen antwoord geeft. 

Er staan trouwens meer wonderlijke 
dingen in de Regeringsverklaring. Er 
staat, dat er zal worden gestreefd naar 
een geleid-elijke verlaging van het klasse
gemiddelde en verlenging van de leer
plicht. Daar ben ik vlak vóór, maar 
heeft het reële betekenis, dit op het 
ogenblik te zeggen, terwijl er een tekort 
aan leerkrachten en onderwijzers is, zo. 
dat men -aan wat op het ogenblik de 
maatstaf is al niet kan voldoen? De Re
gering had de realiteit moeten laten 
zien en die heb ik in deze Régeringsver
klaring op deze hoogst belangrijke pun
~emi~' 

Conclusies 

Tot mijn leedwezen moet ik verklaren, 
dat door de loop van zaken ook ten aan
zien van de vraag van het plafond voor 
de uitgaven voor de defensie mijn ver
trouwen in de heer Staf niet is vergroot 
en ik hoop met name, dat de heer Staf 
wat meer zèlfstandigheid zal gaan tonen 
ten aanzien van de N.A.V.O.-autoritei
ten, want i~ was met de lof, die gene
raal Norstad uitbundig over de heer 
Staf heeft uitgestrooid, niet zo erg ge
lukkig is; ik vond het maar een nega-
tief compliment. Het was ·net of die Ik moet tot het slot komen en kom 
Amerikaanse generaal wilde zegger.: ?an tot mijn conclusies. ~Het beeld, dat 
Aan de heer Staf heb je geen kind Ik geschetst heb, was met opwekkend. 

M d V 'k 'l . t Ik zou kunnen herhalen, wat ik in 1953 

gen
· 
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ee ·d· I Rwi g.aarne nkolg .1e s zDeg- tegenover het toenmalige Kabinet -

v r e egermgsveri armg at .. t t l"k · · t 
is een uitvoerig stuk, Daarover zo~ veel WIJ moe en na uur.IJ met de mims ers 
te zeggen zijn, maar daar is dit debat verder - heb .gecrte.t;rd, nl. dat woord 
ongeschikt voor. De verschillende onder- van Kolkman, mdertiJd tegen h~~ ~abi
delen zullen bij de afzonderlijke begro- net-De Meester gesprok~n: "WIJ Zitten 
tingen moeten worden besproken. Ik wil i ee~maal.!f!e~ de mensen . ;:en kan het 
echter een algemene opmerking maken oo oQp ZIJdn ran.s zeggen. ~n ka? ze~-1 
over het karakter. gen ~!in on n a pas ce qu on rume, I 

faut rumer ce qu'on a. Dat is levens-, ., . , · . I wijsneid. Wij zullen ons best doen. Het 
Het financiële evenwicht zal ~ms natuurlijk moeilijk vallen het 

Kabmet te beminnen, maar wij zullen 
De Regeringsverklaring is een program ons best doen ons daarnaar te gedragen. 
voor vele jaren. Het zal, als ik dat mag Wij beschouwen ons tegenover dit Kabi
beleven, over vier jaar wel aardig zijn net iri dezelfde positie als tegenover het 
om er eens naast te leggen, wat ervan vorige Kabinet. Wij zijn oppositie. 
is terecht gekomen, maar een algemene Ik· maak mij daarbij helemaal niet 
opmerking over het karakter van de Re- druk over de vraag, of dit Kabinet ex
geringsverklaring wil ik toch niet ach- tra-parlementair of parlementair is. 
terwege laten. Daaraan hecht ik geen waarde. Wij zijn 

Uitgangspunt is de handhaving van oppositie en wij gevoelen ons gelukkig, 
het budgetaire en monetaire evenwicht. dat wij geen verantwoordelijkheid dra
Dat betekent onder de huidige omstan- gen voor hetgeen in de achter ons lig
digheden een politiek van de uiterste gende maanden gedurende doe Kabinets
zelfbeheersing, maar daartegenover wordt crisis gebeurd is. Uit onze kring heeft 
aangekondigd een uitbreiding van cultu- niemand naar een ministerszetel gehen
rele, sociale en publieke voorzieningen, geld en wij voelen ons daardoor zo vrij 
rekening houdend met de beschikbare als een vogel in de lucht. 
middelen. Evenals in de achter ons liggende 

Heeft deze belofte onder de tegen- : periode zullen wij precies zeggen hoe wij 
woordige omstandigheden betekenis? Ik 'i over de zaken denken. Ik leg daarb\i ·de 
denk een ogenblik aan een woord, dat nadruk op het woord "zaken". Ik heb 
hier is gesproken - het is ook een hal- bij deze eerste discussie ook over per
ve eeuw geleden - door de heer Rood- sonen gesproken. Dat acht ik mijn 
huijzen. Toen ging het óók daarover. De plicht. Waar wij voor de eerste keer 
Regering had toen gezegd, dat er be- tegenover een nieuw Kabinet staan, 
paalde dingen gingen gebeuren. Het ging h<>bben wij ook ons oordeel te geven 
over de verhoging van de onderwijzers- i over de personen, die het Kabinet var
salarissen. Dat zou gebeuren als er.geld 1-men. Dat kan echter bij één keer blij
was, terwijl iedereen wist, dat ergeen ven. I~. leg dus doe nadruk op het woord 
geld was. ..~ken . -· 

Toen zei de heer Roodhuijzen: Dat is De Regering kan er volkomen gerust 
precies hetzelfde als zich voordoet in op zijn. Opposition quand même behoeft 
het geval, waarin een vader aan zijn het Kabinet van ons niet te vrezen. 
zoon een bokkewagen belooft _ tegen- Wat goed is, zullen wij steunen. Wij 
woordig zou het een bromfiets zijn -, zullen het eventueel ook steunen - in 
wanneer de deurwaarder al op de mat het verleden is dit ook gebeurd - tegen 
staat. Die gedachte is bij mij opgeko- het verzet van een deel van de aanhang 
men, want, wanneer men staat voor een van de Regering zelf in. Wij hebben het 
toestand, zoals die op het ogenblik is. meegemaakt, dat soms een deel van de 
moet men naar mijn mening die reali- Regeringspartijen ik denk aan de 
teit aan ons volk laten zien, maar moet P.v.d.A. bij het soda-project-- de Re
men niet komen met een program, dat gering niet steunde. Wij zullen eventu
op zichzelf wel erg prachtig is, maal' eel ook tegen een deel van de Rege-· 
ten aanzien waarvan men zich moet ai- ringspartijen in de Regering steunen als 
vragen, of het op het OO'enblik wel gaat. wij menen, dat hetgeen de Regering 

"' , voorstelt, goed is. . I Dan zeg ik erbij: Nu het Kabinet er 
Prijsstabilisatie eenmaal zit, is het 't beste, d~t he.~ 

b1ijft zitten tot de 4 jaar OJU zijn. WIJ 
Ten aanzien van de prijsstabilisatie hebben helemaal geen behoefte aan een 

sta ik voor een vraag. De Regering is nieuwe Kabinetscrisis van , 4 maanden. 
van oordeel, dat zij de prijzen moet sta- Veel uitzicht, dat er iets beters zal 
biliseren. Is dit in overeenstemming met komen is er toch niet. Daar hebben wij 
de nu aangekondigde kinderbijslagver. ons nu eenmaal bij neer te leggen. Het 
zekering en verzekering voor weduwen is wel mogelijk, dat er nog een ongelu~ 
en wezen? Allemaal voortreffelijke din- zal gebeuren, zoals dit verleden jaar bij 
gen, maar, dit zal leiden tot nieuwe bij- het huurontwerp het geval was. Het zal 
slagen op lonen en tot verhoging van de 
prijzen. Hoe rijmt zich dit? (Vervolg op pag. 6) 



YBUHEID EN DEMOORATIE 

c..- - ... rYI:UI"'" .. _.. -rl 

Mel•ffr. Jell. H. s,w....,, Älae...,_ 
drwet 11, Heerte..' 

Nieuwe· Vrouwengroep 
te Schiedam 

flbt ons genoegen . kunnen wij 
.I. weer een nieuwe vrouwen

groep verwelkomen, nl. in Schiedam. 
Het bestuur bestaat uit de dames: 
Mevr. I.M. Schade van Westrum

Uytenbogaart, presidente; mevr. S. 
L. Hoogvorst-Van de:r Jagt, Lange 
Nieuwstraat 41, Schiedam, secreta
resse. 

Wij wensen de nieuwe vrouwen-
groep veel succes. J. H.s. 

De belastingen en de vrouw . 

Hierbij willen ·wij nog eens de 
aandacht van de vrouwengroe

pen vestigen op de belangwekkende 
lezing, die de heer M. A. Wisselink 
hierover op de Pietersberg heeft ge
houd'en. 

Het verdient aanbeveling dit on
derwerp op vrouwenbijeenkomsten te 
behandelen. De lezing is bij onderge
tekende verkrijgbaar. J. H; S. 

. Indrukken van Nieuw-Guinea • 

Mevrouw A. Moll-Lips, gemeen
teraadslid van Schieda.m. 

Rotterdamsedijk 211B, Schiedam, die 
een half jaar op Nieuw Guinea is 
geweest en daar zeer veel gezien en 
gehoord heeft, is bereid daar. wat 
over te vertellen. 

Zij vraagt voor deze lezing geen 
andere vergoeding dan die voor reis
en eventuele verblijfkosten, maar 
ontvangt eventueie aanvragen graag 
ruim tevoren. J. H. S. 

(Vervolg van. pag. 5) 

dan 'echter wel weer gaarit zoals ik in· 
dertijd eens voorspeld heb. Ik heb toen 
gezegd: Maakt u niet ongerust, de heren 
komen toch allemaal weer terug, en ze ' 
zijn ook allemaal weer teruggekomen. 
Beter is het echter, dat het nu verder 
maar zonder crisis en oponthoud ge
beurt. 

Wij, mijn politieke vrienden en ik, zul
len het Kabinet zeker niet naar ·het 
leven staan, maar het is aan de andere 
kant ook niet zo, dat wij een maatregel, 
die wij verwerpelijk achten, zullen. aan
vaarden, omdat het Kabinet er zijn 
leven aan heeft verbonden. Dat zal nie
mand van ons verwachten. Wij zullen 
aJies volkomen op zijn zakelijke merites 
bezien en wij zullen er voorts belang
stenend getuige van zijn als de bondge
noten in de Regering elkaar in de ·Ka
mer in de haren zullen vliegen. Be
hoefte om hun onderlinge twisten aan 
te wakkeren, hebbèn wij niet. 

De heer. Van Rijckevorsel: Nou .... ! 
De heer Oud: Neen, die hebben wij 

heus niet. Het is trouwens volstrekt niet 
nodig, dat de V.V.D. dient als een kata
lysator om beide groepen tegen elkaar 
op te zetten. Dat gaat vanzelf wel, Mijn
heer de Voorzitter, daar heeft men ons 
niet bij nodig, maar wij zullen, wat dat 
betreft, belangstellende toeschouwers 
zijn. 

Als het weer eens mocht gaan om 
principiële punten, dan zullen wij zeker 
partij kiezen, zoals wij het ook in het 
verleden hebben gedaan, en dan zullen 
wij dat doen, zoals wij menen, dat het 
naar ons beginsel moet gebeuren, onver
schillig de vraag, aan welke zijde wij 
dan door dat partij kiezen zullen komen 
te staan. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 

* Be,roepsflnanciering * Hypotheken * Levensverzekeringen 

Offerte z o n d e r verplichtingen . 

Diepenheimseweg 31, Goor (Ov.) 
Tel. K 5470-816, b.g.g.: boodschap
pendienst. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Koninglnnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 111 'J 68 en 
114875 (K 1700), 
Gironummer 67880, t.n.v. de se
cretaris van de V.V.D. te Den 
Haag. 
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LIBERAAL 
GESPREKCENTRUM 

Afdelingsafgevaarcligden melden zich aan: 

Uit verschillende Partij-afdelingen kwamen bij het Algemeen Secretariaat 
reeds aanmeldingen voor deelname aan het eerste weekend van het Liberaal 
Gesprekcentrum op zaterdag 24 en zondag 25 november a.s. binnen. 

Laten vooral ook de jongere leden der Partij acte de présence geven eo 
zorgen dit zeer interessante en belafigwekkende weekend mede te maken. 

De Partijleden uit de omgeving van Lunteren zijn vanzelfsprekend har
telijk welkom. Het zal echter niet mogelijk zijn in verband ~et de deel
nemers die van verre komen, dat diegenen die in de omgeving van Lun
teren wonen, in Hotel de Boeckhorst kunnen blijven logeren. 

Zaterdag 24 november. 8 uur. 
opening door drs. H. A. Korthals 

Drs. H. A. Korthals, vice-voorzitter vàn de Tweede Kamerfractie onzer 
Partij, heeft zich bereid verklaard, na een kort openingswoord, zijn visie 
te geven op de kabinetsformatie waarbij hij zo nauw betrokken is geweest. 

Is doorbraak iets nieuws? 

Zondag 25 november a.s. 's middags om 2 uur spreekt ds. Joh. P. van 
Mullem, voorganger van de Ver. v. Vrijz. Herv. te Rotterdam, over het 
onderwerp: "Is doorbraak iets nieuws". Ds. Van Mullem zal in zijn inlei
ding de volgende punten belichten: 

L Omschrijving van "wat is doorbraak"? 
2. Wat zegt een liberaal van deze doorbraak? 
3. Onderscheid tussen formele en materiële liberaliteit. 
4. Meer-waarde van de materiële liberaliteit. 
5. "'n Geval uit de praktijk: mr. Burger's onjuiste verwijt van confessio

nele vrijzinnigheid" (Kamerdebat donderdag 25 oktober 1956). 

Hoe Lunteren te bereiken: 

Lunteren, gelegen aan de spoorlijn Amersfoort-Ede, heeft een uit
stekende treinverbinding met alle delen des lands. 

Om op tijd in Lunteren te zijn, vertrekt men uit: 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Groningen 
Leeuwarden 

14.38 uur 
14.16 " 
14.11 " 
13.34 .. 
13.28 ,. 

al deze treinen geven te Amersfoort rechtstreek,s aansluiting met de treinen 
die om 15.41 uur uit Amersfoort naar Lunteren vertrekt en aldaar om 16.05 
uur aankomt. 

Met beide benen op de grond 

De ommezwaai in Polen en· Hongarije, het ge
rommel in de overige satellietlanden en de 

afzijdigheid van Rusland, heeft de vrije wereld een 
zucht van verlichting doen slaken. En terecht. 

gevender wordt. Moge hierdoor de politieke lauw
heid, die men nog al te vaak aantreft, in zijn tegen
deel verkeren. 

Veel beloven en weinig geven 

Wat verder in de regeringsverklaring is 'opge-: · 
vallen is ee~ zekere tweeslachtig~eid. 

Doch bij de beoordeling van de situatie zal men 
in elk geval met beide benen op de grond moeten 
blijven staan . .Het communisme is nog niet vernie
tigd. Het is echter wel verzwakt. Men kan niet aan
nemen, dat Rusland, zo het op korte termijn agres
sieve bedoelingen mocht hebben· gehad, er de laat
ste tijd sterk op is geworden. Integendeel. 

Het zal er naar streven, de gemoederen in de 
satellietlanden te kalmeren en ook in eigen land 
orde op zaken te stellen. . 

Veel hangt thans af van de organisatie en kracht 
van .de groepen, die het communisme verfoeien. Veel 
hangt ook af van de wijze waarop deze groepen hun 
tactiek zullen bepalen. 

Dit alles zal de nodige tijd vergen. Deze tijd zal 
door de vrije wereld moeten ~orden gebruikt om 
h:tar positie te versterken. De impasse in "de Russi
sche politiek is haar zeer welkom. Dit is in elk geval 
een positief winstpunt, waarover men zich oprecht 
kan verheugen. 

De vrijheid heeft een paar punten gewonnen. Dat 
staat boven elke twijfel. De dood van Stalin heeft 
aldus, op lange termijn gezien, meer en belangrijker 
gevolgen gehad, dan men aanvankelijk dacht. 

Maar laat men zich anderzijds niet overgeven aan 
een te overdreven optimisme. ' 

Nog blijft de communistische dreiging groot. 
Daarom blijft een hardnekkige en energieke strijd 
voor de vrijheid, ook op eigen nationaal terrein, ge-
boden. · 

Een groot voordeel is in elk geval, dat deze strijd 
door de ontwikbling in Pole9 CA Hongarije hoop-

Regeringsverklaring met 
vele open vragen 

De regeringsverklaring is geworden tot. een 
merkwaardig stuk dat als gevolg van een 

moeizame compromis-politiek een soort lappedeken 
is geworden. 

Men vindt er elk-wat-wils in, om zoveel mogelijk 
stromingen ter wille te zijn, maar daardoor wordt 
een frisse en krachtige toon gemist. 

Voorts blijven er open vragen, waarop wij gaarne 
thans opheldering hadden gekregen. · 

Zo is de .passage met betrekking tot de financiële 
politiek wel uiterst vaag en slap. Met geen enkèl 
woord wordt aangegeven welke wegen de nieuwe 
minister van Financiën, de heer Hofstra, wenst te 
bewandelen. Slechts wordt gesproken over een "on
derzoek naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid" 
van een belasting op rechtstreekse vermogenvermeer
deringen, een formulering, die op zichzelf kwalijk 
niet door vaagheid kan worden overtroffen. 

Maar nogmaals, wat gebeurt er verder? Is dit stil
zwijgen een bewijs van een voortgang op de oude 
weg zonder meer? Of moet -dit stilzwijgen juist 
worden gezien als de stilte voor de storm, vooraf
gaande aan een min of meer revolutionair financieel 
beleid? Ons volk verkeert hieromtrent in het onge
wisse en dit betreuren wij in hoge mate. 

De verwijzing van de regering naar de komende 
financiële beschouwingen is dan ook geen sterk 
argument. Inmiddels wachten wij met belangstelling 
deze beschouwingen af. 

Wij wezen e,; reeds veel eerder op, dat deze nieu- · 
we regering waarlijk in financieel opzicht niet veel 
uitwijkruimte heeft, gezien onze budgetaire en mone
taire situatie. 

Haar hoofddoel en voo·rnaamste zorg zal zijn de 
inflatie tegen te gaan. Dit besef dringt hier en daar. · 
in de regeringsverklaring ook wel duidelijk door .. 
Maar anderzijds komt de regeringsverklaring weer:· 
aandragen met een waslijst van wenselijkheden, waar
van men zich afvraagt hoe deze ooit onder de thans 
heersende omstandigheden kunnen worden gereali
seerd. 

Kennelijk heeft de nieuwe regering dit ook wel;' 
gevoeld getuige de navolgende passage: ;; 

"De regering geeft er zich rekenschap van, dat!: 
het niet zeker is, dat alles wat als wenselijk is aan-. 
gegeven, ook zal worden verwezenlijkt. Economische., 
en financiële omstandigheden kunnen grotere beper-"· 
kingen opleggen. Reeds dadelijk moet rekening wor-', 
den gehouden met de moeilijke kaspositie en moe~f 
gewaakt worden tegen een inflationistische ontwik- · 
keling". 

Welnu, hier klopt bepaald iets niet. Wat heeft het 
voor zin veel te beloven als men niet in staat is die · 
beloften in te lossen? < 

Is het weer de compromis-politiek gew'eest, die de'. : 
verlanglijst in de regeringsverklaring heeft doen 
versehij nen? · 

Men moet wel tot deze conclusie komen. Met veel 
beloven en weinig geven komt men evenwel geen 
stap verder. 

Daarom ware het beter geweest, dat de regering· 
zich had beperkt om de ernst van de huidige situatie·. 
te onderstrepen. Het argument, dat het hier toch 
een vier-jarenplan geldt is een doekje voor het bloe-_. 
den, waarvan weinig overtuigingskracht uitgaat. · 
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VIIJRIID IN 
DEMOCIATIE 

Zaterdag 10 november 1956 - No. 421 

Men schrijft· ons 
<Zie pag. 5) 

WEEKBLÄD .VÄN Dl VOLKJPÄRTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATI! 

Een volk vocht voor zijn vrijheid 
• En wat deden wij? 

Het is zondagochtend 4 november, om
streeks half twaalf. · 

We hebben juist de radio ingeschakeld. Er 
klinkt opvallend ernstige muziek, maar het 
dringt nog niet tot ons door, dat hierin iets 
bijzonder moet zijn gelegen. 

Dan wordt het stil en na enkele ogenblikken 
klinkt er een stem: ,,hier komt een extra uit
zending van de 'nieuwsberichten". 

Het is, of ons een ijzige hand· naar het hart 
grijpt. 

Hongarije..... vóór we nog iets hebben ge
hoord, weten we het, met onfeilbare zekerheid: 
het arme, dappere Hongaarse volk, die prach
tige strijders voor de vrijheid, zij hebben -

. voor het ogenblik - tevergeefs gestreden; zif 
zijn verraden· en in de val gelokt. 

En dan komen de berichten. Zij vormen de 
dramatische bevestiging van wat we enkele 
ógenblikken tevoren, plotseling, als een benau
wende zekerheid, reeds aanvoelden. 

De Russen zijn, terwijl met een Hongaarse 
ministeriële delegatie nog werd "onderhan
deld". e!l zij in d~ verg,aderin,g der Verenigde 
N atie8 tîqg geruflts~llende verklaringen afleg
qen,·Boedapest met grote overmaèht van tanks 
en andere zware wapens binnengetrokken, na
dat de stad eerst met fosforbommen was be
werkt. 
· Hongaarse vrijheidsstrijders worden, als 
"krijgsgevangenen", naar de stations gedre
ven. Nagyen zijn mede-regeerders zijn gevan
gen genomen. Door r-adio Boedapest heeft de 
laatste hartstochtelijke oproep aan de vrije we
reld geklonken, om het Hongaarse volk niet in 
de steek te laten ... 

* * * 

Een laatste beroep op de vrije wereld, een 
noodkreet om te hulp te snellen. 

·Er dringt iets van een wanhopige opstan
digheid in ons.. We kunnen niet meer rustig 
blijven zitten bij ons radiotoestel en lopen doel
loos heen en weer. 
. Dat hartstochtelijk beroep op ons, die het 

kostelijkste genieten, dat er bestaat: in vrij
heid te mogen leven, laat ons niet los. Dat was 
een beroep van in doodsgevaar verkerende ~vrij
heidsstrijders op ons - op ieder van ons en 
onze Regeringen - en wat doen wij? 

We horen het, we raken er diep door ont
roerd, maar we doen niets! Ons verstand zegt 
het: we k u n n e n niets doen, omdat "iets 
doen" zou betekenen: een derde wereldoorlog. 
· We doen niets, op verstandelijk-redelijke 

grond, maar een pijnigend gevoel van onmacht 
en schaamte knijpt ons de keel toe. 

We hebben bolsjewistisch Rusland zich 
steeds meer en krachtiger zien bewapenen en 
nu zijn we onmachtig. Nu moeten we het aan-

. Het hoofdartiliel 
In verband niet de internationale situatie, zo

al$ deze zich in het begin van deze week liet 
aanzien, hebben wij het aa.n de binnenlandse 
politiek gewijde hoofdartikel laten verva.Uen en 
door bovenstaa.nde beschouwing vervangen. 

Voor de replieken in de Tweede Kamer over 
de Regeringsverklaring en de algemene politieke 
beschouwingen over de Rijksbegroting 1957 ver
wijzen Wij thans uitsluitend naar de in dit num. 

· mer van ons blad opgenomen "Flitsen van het 
B~nhof''. 

zien, dat een volk, een Europees volk als wij, 
dat vocht voor zijn bevrijding en deze in het 
verschiet meende te zien, ten onder gaat in een 
poel van modder en bloed. 

* * *. 

l\,t"aar wij (dat is: de vrije wereld) hebben 
ll.l. nog meer gedaan in het negatieve. We 

hebben het lijdelijk aarrgezien, hoe een oud 
volk, dat zich een nieuw nationaal tehuis bouw
de daar, waar eeuwen geleden zijn voorouders 
woonden - het Israëlische - door vijandige 
buren dag aan dag werd bedreigd, geprovo
ceerd en gekweld. 

We hebben een Egyptische dictator laten op
staan en zijn spellaten spelen, een internatio
naal verdrag als een vodje papier laten behan-

Verklaring der 
~po,(iJ~iek:e p,qrtijen 

Namens alle democratische politieke pattijen 
in N-ederland, dus ook-namernt·1kl V.V.D.; is nog 

• op zondagavond 4 november de volgende verkla-
ring uitgegeven: . 

"Iri. een sterk gevoel van verbondenheid lieeft 
de gehele mensheid meegeleefd met het volk van 
Hongarije in zijn strijd voor vrijheid en zelf. 
standigheid. 

"Het Russische verraad in Hongarije dreigt de 
zo zwaar bevochten vrijheid te vernietigen. 

"In felle verontwaardiging en gekwetst in háar 
heiligste gevoelens protesteert de mensheid te
gen de moordaanslag op het dappere Hongaarse 
volk, dat welhaast weerloos en machteloos staat 
tegenover de nietsontziende overweldiger. 

"In dit tragische uur willen de Nederlandse 
politieke partijen, staande op de grondslag van 
geestelijke vrijheid, gem_eenschappelijk het Ne
derlandse volk oproepen, eensgezind te gètuigen 
van hun afschuw voor het communistische ge
weld.'' 

Voordien hadden, des middags om 5 uur, voor 
de radio achtereenvolgens het woord gevoerd: 
minister-president dr. W, Drees, de leden van de 
Tweede Kamer Th. D. J. M. Koersen, prof. mr. 
P. J. Oud en E. Yenneer en de Hongaarse pre
dikant in Nederland, ds. Tuscky. 

delen en de levensbelangen der Westerse vol
ken, verbonden aan gewaarborgde vnje door
vaart door een kanaal en aah onmisbare olie
velden, laten vertrappen. En dezelfde vrije we
reld heeft tenslotte een Indonesische dictator, 
die zijn ware aard nog juist heeft bloot gege
ven door zijn oproep tot opheffing der politieke 
partijen in zijn land, eveneens gesloten verdra
gen laten verscheuren en onschuldigen laten 
kerkeren en in de dood drijven. 

Maar de Israeliërs hebben thans toegeslagen, 
om aan die dagelijkse kwellingen een einde te 
maken en niet te wachten tot hun vijanden 
(mede door Russische steun) zo sterk zijn ge
worden, dat ze ook Israël onder de voet zouden 
kunnen lopen. 

En de Engelsen en Fransen hebben tegelijk 
de Egyptische dictator in het hart getroffen, 
door militaire acties in de omgeving van het 
Suez-kanaal. 

* * * 

Agressie? Eigen recht zoeken? 
Sommigen hebben die woorden aan het 

adres van Israël, Engeland en Frankrijk inder-
daad in de mond genomen. · 

Maar wat wil men? Moet het zo blijven door
gaan, dat de vrije volken, tevergeefs hun pro
testen in de internationale organen latende ho
ren, zich stap voor stap laten terugdringen en 
zich de ene klap na de andere laten toebren

·gen? 
Nog altijd geldt, dat macht zonder recht is 

onrecht, maar - en dit is niet minder waar -
dat ook recht zonder macht is onmacht. 

Die onmacht hebben de organen dér inter
nationale samenwerking, bij alle goede werk, 
dat zij overigens hebben verricht en nóg ver
richten è n ten aanzien van de onderdrukte 

. volken in Midden- en Oost-Europa, è n ten aan
zien van Egypte è n ten aanzien van de Indo
nesische rechtsschendingen, voor heel de we..: 
reld getoond. 

Vredesvrienden (wie is dat 'eigenlijk niet?), 
derde-weg-aanhangers en zij, die zich verkij
ken op de stand der in-ternationale rechtsorga
nisatie, spreken afkeurend van "eigen recht 
zoeken". 

Sommigen van hen, voor zover niet door 
communistische sympathieën aangetast, bedoe
len .het·goed,. me,arzij: zijn; 'l.'laar onze·'eVél'tui
ging, met hun gedachten verder dan de werke
lijkheid van vandaag. 

* * *. 

Dat is voor het ontwikkelen van grote ge
dachten, voor het stellen van idealen, 

ook noodzakelijk. Er zou geen vooruitgang zijn, 
wanneer onze idealen niet verder reikten dan 
de hedendaagse· werkelijkheid. 

Hun en ons ideaal is hetzelfde: het is de in
ternationale rechtsorde, waarin geen volken 
meer door andere volken worden bedreigd of 
onderdrukt, geen verdragen meer als vodjes 
papier worden behandeld en geen rechtsver
krachtende processen meer kunnen worden 
gevoerd - zonder dat in al die gevallen het 
internationale m a c h t s a p p a r a a t, steu
nend op werkelijke r e c h t s u i t s p r a k e n, 
onmiddellijk in actie treedt. · 

Naar dat ideaal zullen we moeten blijven 
streven met al de kracht, die in ons is. Vooral 
Nederland heeft op dat punt een grote traditie. 

In organisaties als de Verenigde Naties en 
die der West-Europese samenwerking zal er 
altijd opnieuw op moeten worden gewezen, dat 
eenmaal de betrekkingen tussen de staten vol
ledig zullen mo~ten worden beheerst door de
zelfde beginselen als we b i n n e n de staten 
in de onderlinge betrekkingen tussen de bur
gers kennen en welker naleving zo nodig op 
dezelfde wijze zal moeten worden afgedwongen. 

* * • 

Op het ogenblik, dat we ons artikel schrij
ven, is .er juist sprake van de mogelijk• 

heid van vorming van een internationaal mili
tair of politioneel machtsapparaat, dat in het 
Midden-Oosten orde op zaken zal gaan stellen 
en dan de Engels-Franse troepen wellich~ zal 
kunnen vervangen. 

Het was de Britse gedelegeerde Sir Pearson 
Dixon die in de Algemene Vergadering der 
Verenlgde Naties heeft verklaard, dat, indien 

·de V.N. bereid zouden zijn, de fysieke taak tot 
handhaving van de vrede in het bedreigde ge
bied over te nemen van de Engelse en Franse 
troepen, niemand verheugder zal zijn dan hij. 

(Vervolg op pag. 4} 



. VRIJHEID :EN DEMOCRATIE 

van Het Binnenhof (I) handeld dan de liberalen, geZien de vrij
wel gelijke sterkte van de fracties in de 
Kamer en gezien de zear zware verlie
zen van lle anti-revolutionairen bij de 
verkiezingen. 

De replieken in de Tweede Kamer bii het algemeen politiek 
debat • Prof. Oud over de informatiefase-Burger • · Het contact 
·met de heren Oud en Korthals • De Y.Y.D •• fractievergadering • 
De telefoongesprekken Burger-Korthals • Het .. neen .. van de heel' 
Korthals • Veridaring van mr. Burger. 

Ondanks deze duidelijke taal van de 
heer Oud werd de anti-revolutionairen 
toch een tweede· zetel aangeboden. Aan 
niet minder dan drie personen udt hun 
kring vond het aanbod (van Overzeese 
Rijksdelen) plaats, maar de heer Bur
ger vond het blijkbaar niet nodig met 
de betrokken V.V.D.-er te spreken, on
danks het feit, dat de heer OUd had 
gezegd: voor zover er nog gesprekken 
zijn te voeren, voert u die dan met de 
heer Korthals en niet met mij. 

De vorige week gaven wij de volle
dige tekst va.n de rede welke on

ze fractievoorzitter in de Tweede Ka-
. mer, prof. mr. P. J. Oud, in eerste aanleg 
heeft gehouden naar aanleiding van de 
door minister-president Drees afgelegde 
Regeringsverklaring. 

Het zal de lezers zijn opgevallen, dat 
de heer Oud bij zijn nabeschouwing over 
de Kabinetsformatie niet meer was te
ruggekomen op hetgeen zich had afge
speeld in de informatiefase van mr. 
Burger, in het bijzonder dan met be
trekking tot de V.V.D. 

De heer Oud achtte dat enigszins no
deloos nakaarten en kennelijk_ wilde hij 
eerst maar eens afwachten, of de heer 
Burger daar zelf nog op zou terug
komen. 
· Dat Iaaiste is inderdaad gebeurd. De 
heer Burger . is op het overleg met de 
heren OUd en Korthals nog vrij diep in
gegaan. De feiten, zoals hij die gaf, 
bachten op zichzelf weinig nieuws. Zij 
klopten eigenlijk wel geheel met het
geen de pers in die dagen reeds had 
weten te melden en ook de lezingen van 
de heren Burger en Oud, zoals ze die 
thans nog eens gaven, w~ken op die fei
ten wei~g van elkander af. De- tegen
stelldng, voor zover die zich vertoonde, 

·lag meer in de w a a r d e r i n g dier 
feiten. · 

• • • 

Volgen wij thans de repliek van de 
heer Oud, dan kunnen die feiten 

zeer in het kort aldus worden samen
gevat, dat de heer Burger streefde naar 
~en in zijn gedachten "extra-parlemen
tair" Kabinet, samengesteld uit aan
hangers van de vijf constructieve groe
pen in de Kamer. 

Dacht de ~nformateur (die in wezen 
eigenlijk het werk van een formateur 
verrichtte) aanvankelijk aan de bezet-• 
ting van Justitie door een liberaal, reeds 
vrij spoedig kwam het zo te liggen~ dat 
in diens opzet niet Justitie, maar Ver
keer en Wat.erstaat voor iemand udt 
liberale kring beschikbaar zou zijn. 

Prof. Oud erkende eerlijk (en in een 
telefoongesprek op donderdagavond 27 
.september heeft hij dat ook aan de heer 
,Burger medegedeeld), dat .hij na het 
eerste contact, dat de heer Burger met 
hem had gezocht, eigenlijk niet veellust 
meer had zich met de zaak te bemoeien, 
omdat de wijze van formeren een kant 
uitging, die hem niet lag. 

Hij had de indruk, dat het de kant 
uitging van een overleg. Zij het dan niet 
rechtstreeks overleg met de fractievoor
zitters, maar dan toch via bemiddelende 
figuren, in die zin, dat als het met de 
K.V.P. voor elkaar zou zijn, de zaak 
wel in orde zou zijn en de anderen dan 
zouden komen in de positie van wat hij 
in eerste aanleg had genoemd: "rand
versiering - een uitdrukking waarmee 
de minister-president het niet eens bleek 
te zijn, 

De heer OUd had dus gezegd: Ik houd 
mij er liever bUJiten; ga uw gang maar, 
zoals U het 't beste vindt. 

De volgende dag had de heer Burger 
hem echter opnieuw opgebeld en tn dat 
gesprek was de heer Oud enigszins on
der druk gezet; in die zin, dat de heer 
Burger hem mededeelde: U moet goed 
weten wat u doet, maar als er van libe
rale zijde medewerking wordt gewei
gerd, leg ik mijn opdracht neer. 
· Uiteraard had de heer Oud zijn ver
antwoordelijkheid toen wel zeer sterk 
gevoeld, omdat hij wist, dat, dn dit sta
dium, na drie en e en h a 1 v e m aan d 
Kabinetscrisis, door zijn antwoord de 
vorming van een Kabinet dus weer kon 
.mislukken. Dat woog hem onder die 
omstandigheden natuurlijk nogal zwaar. 

Daarom heeft prof. Oud toen de be
kende spoedvergadering van ztjn fractie 
'lllitgeschreven, welke op zaterdag 29 
september werd gehouden. De avond te 
voren werd de heer Oud opnieuw door 
de informateur opgebeld, waarbij deze 
hem mededeelde, dat men graag de heer 
Korthals zou willen zien als minister 
van Verkeer en Waterstaat. Toen is dus 
voor de eerste maal in deze formatie
fase de naam van ons Kamerlid Kort
:hals genoemd. 

••• 
·Na de zater.dagse fractievergadering 

is toen het bekende communiqué 
uitgegeven, dat destijds ook in ons blad 
is afgedrukt. In overeenstemming met 
de ihhoud van dat communiqué deelde 
de heer Oud mr. Burger mede dat ook 

zijn fractie de vraag, welke medewer
kers de formateur zou willen kiezen, een 
zaak van de formateur zelf achtte en 
dat, wanneer deze een beroep op iemand 
uit liberale k·ring zou doen, degene, die 
zou worden uitgenoddgd, daarover .zelf 
zou moeten beslissen. 

De heer Oud kon daaraan toevoegen, 
dat er een paar punten waren, die in 
onoo kring nogal van betekenis waren 
en dat de heer Korthals, als hij ge
vraagd werd, die punten waarschijnlijk 
wel zou laten wegen. 

Die punten waren, dat van onze 
zijde werd gesteld, dat een zodanige 
regeling van de zendtijd zou moeten 
worden getroffen, dat aan het in dit 
opzicht bestaande onrecht ten aanzien 
van de kleine partijen spoedig een 
einde zou worden gemaakt en dat van 
onze zijde als schema der zetelverdeling 
werd aanvaard (althans. in onZe kring 
werd gesteld, want tenslotte moest de
gene, die werd uitgenodigd, zelf be
slissen) de verhouding: 5 : 5 en 1-1-1. 

De heer Oud had er in rut verband 
aan toegevoegd, dat het in onze kring 
zeer zwaar zou wegen, indien het zo 
zou gaan, dat de anti-revolutionairen 
op een andere wijze zouden worden be" 

DRS. KORTHALS 
. ..... geen pion ...... 

Pas myndagmiddag 8 oktober kreeg 
deze een uitnodiging van de dnformateur 
voor een onmiddellijk onderhoud te 
diens huize, waarbij bleek, dat de heer 
Burger geen mogelijkheden meer zag en 
zijn pogingen als mislukt beschouwde. 

Dat was toen, zoals men weet, de 
anti's principieel weie-erden, Overzeese 
Rijksdelen als tweede zetel te aanvaar
den. 

Enige uren later echter beld·e mr. 
Burger de heer Korthals op met de 
mededeling, dat hij binnen enkele mi
nuten een ond·erhoud zou hebben met 
een zeer vooraanstaand anti•.revolutio
nair, dat hij de kans niet U:itgesloten 
achtte met deze toch we 1 tot overeen
stemming te zullen komen over de post 
op Overzeese Rijksdelen en dat hij 
meende, dat hij de anti-revolutionairen 
dan welldcht mee zou krijgen. 

De informateur verzocht de heer Kort
hals nu, onmiddellijk te zeggen wat hij 
zou doen. Deze antwoordde evenwel, 
daaraan niet te kunnen voldoen. Het 
gesprek kon op dat moment niet verder 
worden voortgezet, want de bedoelde 
anti-revolutionaire kandidaat (het was, 
naar men weet, de Leidse hoogleraar 
Scholten) stapte juist bij de informa
teur binnen. 

Weer enige uren later belde de in
formateur opnieuw, waarop deze van 
de heer Korthals te horen kreeg, dat 
deze meer tijd wenste om raadplegin
gen te kunnen verrichten en dat hij 
voorts meer inlichtingen wenste, o.a. 
over de persoon van de anti-revolutio
nair, met wie de informateur in ge
sprek was. 

De naam van d~e anti-revolutionair 
wilde de informateur ,op dat ogenblik 
niet noemen en toen de heer Burger 
niettemin een onmiddellijke beslissing 
wilde hebben, zei de heer Korthals, dat 
onder' deze omstandigheden zijn ant
woord natuurlijk niet anàers dan "neen" 
kon Zijn. 

Blijkbaar, zo ~ de heer Oud, is het 
de informateur nog steeds ontgaan, dat 
zijn handelwijze erop neer kwam, dat hij 
de gevraagde liberaal blindelings in een 
Kabinet wilde laten stappen, maar dat 
dit van niemand kan worden verwacht. 

DEZE BURGER 
vindt dit een moeilijlee tijd om lichtvoetige dansjes te maleen op het groene 
grasveldje der luchthartigheid, dat zijn domein is op de tweede bladzij 
van dit blad. 

Het is nu eenma~l zijn, nogal blijmoedige, taak om de kantjes eraf te 
Jopen en een beetje te glimlachen om de gewichtige en grote dingen, die 
op het wijde terrein der landspolitiek geschieden. Maar voor dansjes zijn 
vandaag zijn voeten niet licht genoeg en vandaag is de taak niet blijmoe
dig en het wijde terrein der landspolitiek is, inééns, zo wijd niet meer; het 
is niet anders dan een polletje gras, een benauwend bleekveldje midden in 
de wereld, nu in lichter laaie. 

Ik kan helemaal niets ontwaren waar ilc om glimlachen kan en niets om· 
mij vrolijk over te maken. Er wordt nu wereldgeschiedenis gemaakt en wij 
staan daar met ons allen midden in met een zeer angstig hart en met wijd
open ogen, die niet kunnen lachen. 

Het is nu, of alles wat hier gebeurt en dat los staat van de actuele 
wereldgeschiedenis, plotseling gekrompen is tot volstrekte onbeduidenheid; 
dat meneer Höppener Staatssecretaris is geworden is voor meneer Höppener 
wel van .belang, maar voor niemand anders. En dat de benzine en de borrel 
duurder gaan worden, dat is nog geen pluisje op de storm over de wereld · 
en wat de heren denken over de kabinetsformatie en over de regering .. .'. 
Wanneer ik het avondblad lees, sla ik dàt maar over, met alle respect voor 
de heren en hun meningen, maar op het ogenblik staat mijn hoofd daar 
niet naar; de wereld iS z6 klein geworden, dat, wáár de vlammen uitslaan, 
J'.ij e>ok ons bedreigen; al wonen wij op een vèr-af plekje, z6 ver ligt het 
nooit dat het vuur ook ons niet zengt. 

Ik benijd de dames en de heren, alle 225 dames en heren, die aan de 
begrotingen beginnen, allerminst. Zij zullen hun plicht moeten doen. Zij 
zullen niet met de handen in de schoot mogen zitten; hun taak is hun taak 
en die moet worden verricht. Ik wens hun de geestdrift en de geestkracht 
toe, die daarvoor, riu meer dan ooit, nodig is. Nu méér dan ooit omdat hun 
stemmen en hun oordeelvellingen verwaaien zu'llen op de stormen die over 
de wereld gaan. 

Dat is alles - een heel klein beetje - wat ik vandaag te zeggen heb. 
,,,HEDEN WEGENS ORKAAN GESLOTEN", staat op het winkeltje van 
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Copy, die bleet 
over• taan 

In verband met een overvloed 
aan copy, moeten vele bijdragen, 
waaronder verslagen van verga
deringen van diverse afdelingen, 
worden aangehouden tot de eerst
volgende nummers. 

MR. BURGER 
...... telefoongesprekken ...... 

Evenmin is hem blijkbaar duidelijk 
geworden, dat het bij de heer Korthals 
wel enige verwondering moest wekken, 
dat na de zeer sterk afwijzende houding 
van de anti-revolutionairen nu plotse
ling wel iemand uit hun kring bereid 
zou ztjn, de post van 0. R. op zich te 
nemen. 

Vandaar, dat de heer Korthals zich 
afvroeg of hier iets zou worden onder
nomen, dat leek op een tactisch spel ten 
aanzien van de anti-revolutionairen. Van 
de heer Korthals kon echter niet wor
den verwacht dat hij zich beschikbaar 
zou stellen voor de functie van pion in 
een voor hem onbekend spel. · 

• • • 

Ziedaar dus 'de gang van zaken, die 
. in grote lijnen inderdaad niet af

wijkt van hetgeen in die dagen • wel 
reeds bekend is geworden. Het is echter 
goed dat d·eze aldus nog eens is vast
gelegd en wij kunnen dus ook volledig 
blijven bij de mening welke wij destijds 
reeds in· een hoofdartikel hebben gege
ven, dat de houding van de heer Kort
hals ons aller respekt en waardering 
verdient. 

Ondertussen kan men ook oog heb
ben voor de mocilijkheden, waarin de 
informateur op dat ogenblik verkeerd~ 
De heer Oud erkende dat ook met zo
veel woofden. I:Jt wil - zo zei hij - het 
optreden van de heer Burger niet kwa
lificeren. 

Ik begrijp zijn moeilijkheden wei en ik 
zal dus helemaai niet zeggen, dat ik het 
gevoel heb, dat er onoprechtheid is ge
weest bij de heer Burger. De heer Oud 
wilde aannemen, dat de loop van de om
standigh~en de informateur boven het 
hoofd was gegroeid. 

De druk, van verschillende kanten op 
hem uitgeoefend, met name door de 
K.V.P., die zich nu eenmaai op dit punt 
.solidair had verklaard met de anti-revo
lutionairen, i.s de heer Burger tenslotte 
te machtig geworden en daarom had de 
heer Oud deze hele episode met de heer 
Burger "met de mantel der liefde willeD 
bedekken". 

,,Ik doe dat niet zo dikwijls, Mijnheer 
. de Voorzitter, maar hijzelf heeft mijn 

mond open gemaakt en mij gedwongen, 
daarover iets te zeggen", aldus de heer 
Oud. 

We moeten hieraan nog iets toevoe
gen uit de repmek van mr. Burger. I:Q. 
de eerste plaats ontkende mr. Burger, 
dat hem op het laatst als informateur 
de zaken min of meer over het hoofd 
waren gegroeid - een waarderingsfeit, 
waarover men uiteraard van mening 
kan verschillen. 

In de tweede plaats wilde hij nog
maals vaststellen, dat het er hem beslist 
niet om te doen was geweest, "de VVD 
op onbehoorlijke wijze ter zijde te schui
ven", zoals hler en daar wel eens is 
verondersteld. 

Tenslotte wilde J;IU'. Burger nog vast
gelegd zien, dat hij zich niet op }let 
standpunt had gesteld, dat hij de op
dracht tot informatie zou neerleggen, 
als de V.V.D. niet zou meedoen. 

Wat hij werkelijk gezegd had, was, 
dat hij de opdracht tot . informatie zou 
neerleggen, als men de V.V.D. uit 
de formatie zou willen drin-· 
gen. Dat was z.d. ook niet geschied. 

A; 



* IUitL WEEK to.t WEEK * 
Bundeling der krachten van 
de democratie 

De laffe rode sluipmoord op Hongarije 
. heeft ons volk in zijn verscheidene poli

tieke schakeringen in één slag nader tot elkaar 
gebracht. De grootse demonstraties, die .in di
verse delen van ons land w~rden gehouden, 
legden hiervan op een ontroerende wijze getui
genis af. 

Op deze demonstraties stonden P.v.d.A.-aan
hangers, K.V.P.-ers, aanhangers van de pro
testants-christelijke groepen en V.V.D.-ers 
. schouder aan schouder in hun vlammende pro
testen tegen het onmenselijke optreden van 
de Russische machthebbers. 

Het is alsof de tijd van onze eigen vernede
rende bezetting is weergekeerd toen ons volk 
alle politieke tegenstellingen op zij had gescho
ven en één was in zijn heilige wil de vrijheid 
te herwinnen. 

Het is wel bijzonder tragisch dit te moeten 
constateren, doch het dappere Hongaarse 
volk, dat aan zulk een ongelooflijk lijden is 
blootgesteld, heeft de eenheid der Nederlandse 
democraten versterkt. 

Wij herhalen met nadruk: dit is tragisch en 
het is eigenlijk ook beschamend. 

De ruzietjes met betrekking tot de kabinets
formatie zijn opgehouden. Zij zijn ook belache
lijk en kinde~achtig als men ze ziet tegen de 
achtergrond van de grote gevaren, die de wes-
terse democratie bedreigen. · 

Het Nederlandse volk heeft weer eens erva
ren, dat er waarlijk ernstiger en belangrijker 
zaken zijn dan politieke futiliteiten, die door 
sommige politici in overdreven mate werden 
opgeblazen. 

Mogen we allen zonder uitzondering deze 
bittere les hebben begrepen en verstaan. 

• • • 
De weg terug: neen ! 

De uitingen van nationale verbondenheid, 
die velen, zeer velen de afgelopm week 

zo oprecht hebben ontroerd, zijn ongetwijfeld 
een nadere analyse waard. 

Zij sproot voort uit een eerlijke en spon
tane, ja, welhaast niet te verwerken veront
waardiging en leed. 

Aan deze gevoelens moest een georganiseer
de uiting worden gegeven. Er moest afgerea
geerd kunnen worden en dit ·is op doorgaans 
voorbeeldige en evenwichtige wijze geschied. 

Wij bevinden ons nog steeds in de ban van 
de invloed, die het vreselijke gebeuren in Hon
garije op ons gemoed heeft. Daarom zijn we 
weer naar elkaar toegegroeid, gelijk in de ja
ren van onze bezetting. 

Maar zal deze eenheid bestendigd blijven. 
Ziedaar een klemmende vraag, waarop het 
verloop van de nationale geschiedenis tenslot
te het antwoord zal geven. 

Hoe dit alj:woord zalluiden hebben alle Ne
derlandse democraten in eigen hand. 

Laat de Nederlandse democratie er zich 
voor hoeden, niet weldra, als het kanongebul
der in Hongarije is verstomd, de weg terug te 
aanvaarden. De weg terug naar het onderlinge 
politieke gekrakeel in pers en radio, waarvan 
een behoorlijk niveau zo vaak ver is te zoeken. 

Helaas hebben wij in deze rubriek . meer
malen aanvallèn van een dergelijk laag niveau 
op onze partij moeten signaleren. 

Laat hieraan eens een einde komen. Er is 
waarlijk nog plaats genoeg voor een gedach
tenwisseling, die getuigt van een gefundeerde 
geestelijke achtergrond en die kan worden ge
voerd op een peil, die het wèzen der demo
cratie allerminst verloochent. 

Wellicht kunnen de afgrijselijke gebeurte-
- nissen in Hongarije, degenen die in het debat 

de verleiding niet konden weerstaan minder 
faire wapenen te gebruiken, tot inkeer bren
gen. 

• • • 
Maar •••••• geen verstarring 

Het vorenstaande bedoelt niet te betogen, 
dat wij in ons land niet geheel ver

schillend over diverse politieke en economische 
vraagstukken zouden mogen denken.· Het be
tekent 'ook niet, dat wij de onderlinge politieke 
strijd mogen schuwen, maar het betekent wel, 

dat wij die strijd hebben te voeren op een hoog 
democratisch niveau, waarbij . alle wegen die 
naar de demagogie leiden dienen te worden ge
meden. 

. Geen verstarring dus, maar . een strijd op 
hoog niveau, die het wezen der democratie 
slechts kan sieren en versterken. 

Geen verstarring ·in die zin, dat vele poli
tieke partijen het recht hebben hun visie voor 
de radiozenders dag in dag uit te spuien, ter
wijl aan een politieke beweging, die welhaast 
een tiende deel van het volk achter zich heeft 
staan, vrijwel stelselmatig het vrije woord in 
de ether wordt ontnomen. 

Dit is geen ware en zuivere democratie. Dit 
is de democratie met voeten treden. 
·. Het-is waarlijk niet de eerste maal, dat wij 
hierop in deze rubriek de aandacht vestigen. 
Helaas niet. Maar wij zullen het volhouden 
deze grote misstand in democratisch Neder
land te blijven signaleren, totdat ook ons recht 
zal zijn gedaan. 

* * * 
Zó niet 

Gelijk wij reeds eerder konden constateren, 
heeft .het Nederlandse volk zich waar

dig gedragen bij het uiten van zijn vlammend 
protest tegen het schreeuwende onrecht, dat 
Hongarije werd aangedaan. 

Wij herhalen het: een waardigheid, die vaak 
diep ontroerde. Overigens mogen wij in dit ver
band een woord van grote waardering niet 
onthouden aan de Neqerlandse radio, die zo 
voortreffelijk van voorlichting diende en -
ongeacht de politieke kleur van de omroep
verenigingen- in de programma's zo waardig 
reageerde op de vreselijke gebeurtenissen, die 
velen in ons volk, mannen en vrouwen, soms 
tot tranen toe bewogen. 

Een uitzondering vormt helaas het optreden 
van sommigen, die hun woede en machteloos
heid koelden door het werpen van stenen etc. 
op gebouwen der communisten. 

Met het wet-pen vàn stenen en het moleste-
. ren van communisten komen wij geen stap ver
der. De houding ván hen, die zich hieraan 
schuldig maakten is begrijpelijk, doch aller
minst verdedigbaar. 

Wij zullen het in een andere richting moeten 
zoeken. De middelen daartoe zijn vele. Een 
ernstige bezinning hierop moge niet te lang 
achterwege blijven. 

• • • 
Nogmaals: nationale feestdag 

De jongste gebeurtenissen in Hongarije, 
die het overgrote deel van ons volk 

nader tot elkaar hebben gebracht, onderstre
pen nog eens de wantoestand, dat men 't nog 
steeds niet eens is over de vormgeving van 
een nationale feestdag. 

Deze verdeeldheid doet met de tragische ge
beurtenissen in Hongarije op de achtergrond 
deerniswekkend aan. 

Hebben allen in ons land wel voldoende be
seft, wat het betekent de vrijheid tegen de 
bezetter te hebben herwonnen? En zo niet, 
heeft het onmenselijke leed der Hongaren dan 
nog niet de ogen geopend? 

Is het niet zo, dat wij vroeger snakten naar 
het ogenblik, dat wij deze ene 1 ondeelbare en 
lang verwachte dag van de bevrijding mochten 
beleven en later telkens zouden mogen vieren? 

Wij zijn op een ongelooflijke wijze bevoor
recht boven de Hongaren. Laten wij dit allen 
zonder uitzondering beseffen en laten wij dit 
besef ondergaan, opdat de leuze: 5 mei Na
tionale Feestdag, spoedig tot werkelijkheid 
moge worden. 

* * • 
Soekarno's ware gezicht 

Voorzover we het nog niet wisten waar 
we aan toe zijn, wat de persoon en in

stelling van president Soekarno betreft, zo 
weet de wereld het nu maar al te ·duidelijk. 

V oor een grote menigte heeft hij n.l. ver
klaard "dat het thans de tijd is, dat alle poli
ti~k~ leiders in Indonesië bijeenkomen en de 
politieke partijen begraven". 

Soekarno noemde het voorstel van de rege
ring in 1945 om politieke partijen te vormen 
"een grote fout". 
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Deze fout, zo voegde hij hier aan toe, heeft 
tot gevolg gehad, dat er te veel politieke par
tijen in Indonesië zijn ontstaan en "dat het 
land thans lijdt aan een politieke ziekte". 
~~t Soekarn<;> wil, is wel meer dan duidelijk. 
ZIJn enthousiasme voor de dictatuur be

toond tijdens zijn bezoek aan Rusland en Zuid
Slavië gaat een bepaalde, gevaarlijke vorm 
aannemen. -

In parlementaire kringen in Indonesië werd 
de vérklaring van Soekarno "een bom" ge
noemd. Inmiddels zal de wereld hebben af te 
wachten in hoeverre Soekarno er in zal slagen 
zijn wensen in daden om te zetten. 

Deze laatste ontwikkeling onderstreept nog 
eens op zeer duidelijke wijze de grote· blunder 
van de Amerikaanse minister van Buitenland
se Zaken toen hij Soekarno complimenteerde 
met de "rechtsstaat" in Indonesië . 

* • * 
Hofstra's. plannen 

Tengevolge van de adembenemende ont· 
wikkeling in de internationale politiek, 

raken de politieke gebeurtenissen in het eigen 
land sterk op de achtergrond. Het is alsof deze 
gebeurtenissen de waarde verliezen, die men 
er tot voor kort aan hechtte. 

Men zou bijna geneigd zijn te vragen, of het 
nog belangrijk is, dat de prijzen van suiker, 
de borrel en de benzine worden verhoogd; 

Vanzelfsprekend blijven de politieke gebeur· 
tenissen in het eigen land van groot belang, 
ook al worden zij op het ogenblik door grotere 
gebeurtenissen in het internationale politieke 
vlak in sterke mate overschaduwd. 

Het is inmiddels wel merkwaardig, dat irt 
de Nederlandse pers maar zeer lauw op de 
aangekondigde maatregelen van minister Hof
stra· is gereageerd. 

Ook wij beschikken over te weinig gegevens 
om ons een volledig oordeel van de voorgestel
de maatregelen te vormen. 

Wel valt het op, dat de politiek, die minister 
Hofstra wenst te volgen, wel geheel afwijkt 
van die van zijn ambtgenoot op Economische 
Zaken, minister Zijlstra, die nog steeds zijn 
stokpaardje van prijsstabilisatie berijdt. 

Hier komt een tegenstelling ~aar voren, die 
op het eerste gezicht niet begrijpelijk voor
komt. 

Of overigens de voorgestelde maatregelen 
van minister Hofstra zo doelmatig zullen zijn 
als hij zelf gelooft, dient inmiddels te worden 
afgewacht. 

Eenvoudig liggen de problemen hier aller· 
minst. 

Zo wordt in bepaalde vakkringen ernstig be
twijfeld of de duurdere borrel de schatkist veel 
zal helpen, omdat deskundigen vrezen, dat het 
verbruik in zeer sterke mate achteruit zal 
gaan. 

Ook het duurder worden van de benzine, 
lijkt een twijfelachtig geval, omdat o.m. daa-r
door het vervoer zwaarder zal worden belast, 
met het gevolg van een kostprijsverhogende 
werking. · 

Nogmaals, zeer overtuigend en doelmatig 
komen de genoemde voorgestelde maatregelen 
ons nu nièt bepaald voor. 

• * • 

Weer eens te laat 

Wat minister Hofstra overigens in zijn 
antwoord aan de Tweede Kanier over 

de algemene· financiële beschouwingen schrijft, 
is veelal een klaagzang. 

Het ·zijn ook waarschuwende woorden, die 
door onze partij reeds veel eerder werden uit· 
gesproken. Als de minister op de overheids
uitgaven wil gaan bezuinigen dan wil het ons 
voorkomen, dat de regering in dit verband wel 

. zeer laat tot deze ontdekking komt. 
Nu zal men kunnen tegenwerpen, dat het 

hier een nieuwe regering betreft. 
Formeel is dat juist, doch een ieder weet, · 

dat de nieuwe regering een verlengstuk is van 
het vorige kabinet Drees, dat destijds niet naar 
de waarschuwende woorden van onze Kamer
leden heeft willen luisteren. 

Thans ziet de regering, dat de nood aan de 
man komt en stelt zij met de neus op de feiten 
geduwd, eisen, die .reedS veel eerder hebben ge
klonken en die reeds veel eerder hadden moeten 
worden ingewilligd. 

Men loopt weer eens achter de feiten aan 
en dat is voor een regeringspolitiek uitermat. 
bedenkelï.ik. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Zetelverkleefdheid van ministers • De vriendeliike heer nlanus 
• Over .. uitkleden en afkammen"" • Belangstelling voor het parle· 
mentaire debat • Constructieve oppositie • De methode van 
Kabinetsformatie - Parlementaire contróle • Wisseling nood· 
zakeliik. 

Behalve over het geval B~rger-Kort.
hals, sprak· onze fractievoorzitter 

in de Tweede Kamer bij · de replieken. 
ook nog over enkele andere punten. 
' Dr. Bruins Slot, de nieuwe <waarne

mende?) voorzitter van de A.R.-fractie 
. had zich gestoten aan de kwalificatie 
van de heer Oud, toen deze sprak over 
de grote "verkleefdheid" van de beide 
anti·revolutlonalrèn aan hun zetels. 

Dé heer Oud moeSt die kwalificatie 
handhaven, omdat in de term "ver
kleefdheid" ·niets persoonlij:ks was gele
gen. Die verkleefdheid kan een volko
men honoràbele zaak zijn, bijvoorbeeld 
gebaseerd zijn op de overtuiging, dat 
zijn eigen aanblijven een landsbelang is. 

Dat komt b\1 staatslieden meer voor. 
Colijit tw\ifelde er in 1939 ook geen ogen
blik aan, dat het een landsbelang was, 
dat h\1 bleef zitten. Zo zag de heer Bruins 
Slot het thans trouwens ook, want hij 
zei, dat hij het in 's lands belang achtte, 
dat er twee anti-rev. ministers zouden 
zijn, 

Oolk met de C.H.-voorzitter, de heer 
TiÎanus, kreeg de heer Oud een appeltje 
te schillen. De heer Tilanus had er zich 
over beklaagd, dat de heer Oud wiens 
rede "wat voordracht en geestige zetten 

· betreft aangenaam was om aan te ho
ren", de ministers, zoals de heer Tila· 
nus hèt met een wat vreemde beeld
spraak uitdrukte, "hoofd voor hoofd had 

-uitgekleed en afgekamd". 
Terecht ontkende de heer Oud, dat 

z\]n kritiek voor a 1 ie ministers minder 
gunstig was uitgevallen, maar even te
recht merkte hij op: wij hebben wel de
gelijk de . plicht ons de vraag voor te 
leggen; of het bewind in handen ·is van 
lieden, ''die wij het meest daarvoor ge
schikt achten. Die vraag moeten wij ons 
stellen en dan kan het antwoord niet al
tijd vriendelijlk zijn. 

Politiek is nu eenmaal wel eens een 
hard métièl'.· ·dat men niet uitSluitend 
met vriendel\ikheid kan bedtijven. Dat 
is echter niet het standpunt van de heer 
'I;ilanus. Deze meent, dat men alles met 
v:riendeltikheid kan doen, De heer Oud 
had zic_h dan ook wel eens afgevraagd, 
Of de· heer Tilanus èigenlijk niet "te 
goed voor de politiek" is. 

De heer Tilanus meent, dat we onze 
plicht doen, wanneer wij het allemaal 

• zo vriendel\jk mogelijk doen en alleen 
spreken over samenwerldng. 

· De heer Oud zei naar aanleiding hier, 
van: Ik weet de betelkenis te waarderen 
van samenwerking op zijn tijd. Ik heb 
dat genoeg getoond in de vier jaren, die 
ik achter de Regeringstafel gezeten heb. 
Ik heb dat ook getoond tijdens mijn bur
gemeesterschap van Rotterdam. Niette
nûn is het goed - en dat Is zeker no
dig, als wU aan het begin van. een nieu
we periode staan en wij na een Kab;~ 
netsformatie d~n een. laat ik màar zeg
gen·. nieuw Kabinet voor ons hehben -, 
dat wij beginnen met de puntjes op de 
i's te zetten. 

Wel zeer ontactisch was het van de 
heer Tilanus, tegenover de heer Oud e\!n 
artikel van prof. Gerrètson aan te ha
lell, over de betekenis van oppositie. Hij 
kreeg van prof. Oud dan ook onmiddel
l~jk te horen: De heer Tilanus heeft de 
heer G_erretson als mijn leermeester àan
bevolen. llk zou de heer Tilanus willen 
vragen of hij mli zou willen aanbevelen 
tegen de ;Regering ·OP ~-treden op de 
wijze, als waarop de- heer. Gerretson dat 
in de Eerste Kamer heeft gedaan. 

\ Ook nog om een andere reden was 
I, prof. Oud van mening, dat we de kant 
· van de heer Tilanus ·niet op moeten. Er 
bestaat V'oor ons democratische bestel 
geen groter gevaar, dan dat het volk de 
belangstelling in de debatten in de Ka
mer gaat verliezen. Wij weten van 
vroeger, toen er grote debatten werden 
gehouden, hoezeer de belangst_elling van 
ons volk op de Kamer was gericht. 

Maar op de manier van de heer Tila
nus blUft er van de toch al te geringe 
belangstelling niets over. "Als een ied~ 
in de Kamer zou praten zoals de heer 
Tilanus, zou er niemand zijn, die nog 
enige belan-gstelling voor de discussies 
zou hebben. Daarom geloof ik, dat het 
goed is, dat men probeert zo nu en dan 
wat leven in de bro\lwerij te brengen." 

En als wli nu eens achterom zien: 
heeft !let vorige Kabinet dan werkelijk 
zo te klagen gehad over de wijze, waar
op van de züde der V.V.D. de oppositie 
is gevoerd? De heer Romme heeft die 
houding eens aangeduid als: construc
tieve oppositie. Welnu, de heer Oud kon 
verklaren: dezelfde constructieve oppo
sitie kan het Kabinet van ons verwach
ten gedurende de periode, waarvoor wij 
nu staan. 

TILANUS 
_ ... zo vriendelijk mogelijk ...... 

PROF. ROMME 
..... . constructieve oppositie ...... 

Ook over de met h o d e van forma
tie heeft prof. Oud nog een en

kele opmerking gemaa!kt. Met de minis
ter-president <dat was trouwens reeds 
bekend) bestond daarover een belang
rijke mate van overeenstemming. Anders 
was het echter met betrekking tot de 
heer Romme. 

Deze nam het standpunt in, dat het 
nodig is, dat wij juist aulk een uitvoe· 
rig Regeringsprogram hebben, want an• 
ders raakt, naar hij meent, de controle 
van het parlement in het gedrang. 

Prof. Oud geloofde _niet, dat de .heer 
Romme dat goed ziet. De controle van 
het parlement is, in deze tijd van ontzag
lijk toegenomen overheidsbemoeiingen, 
moeilijk genoeg, maar er is geen sprake 
van, dat die controle doeltreffender zou 
kunnen plaats vinden als men met ellen
lange programma's begint en als men 
met alles en nog wat het Kabinet aan 
banden zou leggen. 

Dan zou men aan iedere minister elke 
zelfstandigheid ontnemen en zou men in 
strijd IImmen met het systeem van ons 
constitutionele recht. al kan dat zich in 
de loop der jaren natuurlijk wijzigen. 

Bovendien echter heeft dit het hoogst 
ernsHge bezwaar, dat de zaken te veel 
binnenskamers worden behandeld. We 
hebben dat het vorige jaar ook bij de be· 
handeling van de belastingontwerpen 
gezien, waarbij het grootste deèl van de 

Liberaal Gesprekcentrum 
Afdellngsafgevaardigcle.n merdera zich aan : 

Uit verschillende Partij-afdelingen kwamen bij het Algemeen Se
cretariaat reeds aanmeldingen voor deelname aan het eerste weekend 
van het Libe.raal Gesprekcentrum op zaterdag 24 en zondag 25 no
vember a.s. binnen. 

Laten vooral ook de jongere leden de.r Partij acte de présence geven 
en zorgen dit zee:r· interessante en belangwekkende weekend mede 
te maken. 

De Partijleden uit de omgeving van Lunteren zijn vanzelfsprekend 
ha),'telijk welkom. Het zal echter niet mogelijk zijn in verband met 
de deelnemers die van verre komen, dat diegenen die in de omgeving 
van Lunteren wonen, in Hotel de Boeckhorst kunnen blijven logeren. 

Zàterdag 24 november, 8 uur, 
opening door drs. H. A. Korthals 

Drs. H. A. Korthals, vice-voor,zïtter van de Tweede Kamerfractie 
onzer Partij, heeft zich bereid verklaard, na een kort openingswoord, 
zijn visie te geven op de kabinetsformatie wa,arbij hij zo nauw . be
trokken is geweest. 

Is doorbraak iets nieuws 7 
Zondag 25 november a.s. 's middags om 2 uur spreekt ds. Joh. P. van 
Mullem, voorganger van de Ver. v. Vrijz. Herv. te Rotterdam, over 
het onderwerp: "Is doorbraak iets nieuws". Ds. Van Mullem zal in 
zijn inleiding de volgende punten belichten: 

1. Omschrijving van "wat is doorbraak"? 
2. Wat zegt een liberaal van deze doorbraak? 
3. Onderscheid tussen formele en materiële liberaliteit. 
4. Meer-waarde van de materiële liberaliteit. 
5 .. "'n Geval uit de praktijk: mr. Burger's onjuiste verwijt van confes. 

sionele vrijzinnigheid" (Kamerdebat 'donderdag 25 oktober 1956). 

Hoe Lunteren te bereiken: 
Lunteren, gelegen aan de spoorlijn Amersfoort-Ede, heeft een uit

stekende treinverbinding p1et alle delen des lands. 
Om op tijd in Lunteren· te zijn, vertrekt men uit: 

Amsterdam 14.3L uur 
Rotterdam 14.16 
Den Haag 14.11 " 

Groningen 13.34 " I 
Leeuwarden 13.28 " 

al deze treinen geven te Amersfoort rechtstreeks aansluiting met de 
trein· die om 15.41 uur uit Amersfoort naar Lunteren vertrekt en 
aldaar o.m 16.05 uur aankomt. 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
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Kamer zich gebonden bleek te voelen 
aan een binnenskamers bereikt compro
mis. Amendementen werden niet aan
genomen, met een beroep op dat com
promis. 

Daardoor, zo zei de heer Oud met 
grote nadruk. maakt men datgene, wat 
hier gebeurt, kapot. Daar wilde hij met 
de meeste nadruk tegen waarschuwen. 

Wel was de heer Oud het met de heer 
Romme eens op een ander punt, dat wij 
onlangs ook in ons blad al eens naar vo
ren hebben gebracht. Dat is, dat het veel 
beter is, wanneer er meer wisseling is; 
het moet niet zo zijn, dat alle ministers 
maar bUiven zitten. Zoals het nu is, wor-' 
den de ministers de lasthebbers van het 
parlement. 

Het parlement gaat dan zeggen: -·ze · 
hebben het in het verleden goed gedaan, · 
ze voeren onze orders goed uit, laat ze 
maar zitten. En dan gaat men een mi• · 
nister evenmin ontslaan als een kan• 
toorbediende, die ·zijn. werk op het kan• · 
toor goed doet. 

Terecht verklaarde de heer Oud: dat 
is <wanneer het om de verhouding tot 
de ministers gaat> een verhouding, die 
ik niet wens. Ik ben van oordeel, dàt · 
wisseling niet alleen goed is voor wat de 
personen van de ministers betreft, maar 
ik geloof dat het ook goed is in deze zin, 
dat. een Departement niet jaren en jaren 
in handen van, laat ik zeggen, iemand 
van dezelfde politieke richting is. 

De heer Oud geloofde, dat het uiter
mate nuttig is, als wij een wisseling krij-· 
gen van politieke richting op een De
part-ement. Er moet niet altijd een socia
list, een rooms-katholiek of een anti
revolutionair op hetzelfde Departement ' 
zitten. Dit moet wisselen, dan blijft er 
een frisse geest in het bestuur. · 

Bovendien: als er voortdurend iemand 
van dezelfde richting aan het hoofd van 
het Departement staat, heeft dit oolk zijn . 
invloed op de benoemingen in die rich
ting. Ook daarom is het- veel beter, da.t 
dit wisselt. 

A. 

Protestver~aderin,zen 

der 5 Democratische 
Partijen 

In de Nederlandse Dagbladpers is jl. 
maandag een verklaring gepubliceerd 
van de 5 Democratische P~ijen inzake 
de misdadige overval van het Sovjet
leger op het weerloze Hongarije. 

De politieke partijen wekten tevens 
het Nederlandse volk op, de grote pro
test-vergaderingen die in het gehele 
land jl. maandag werden gehouden, te 
bezoeken. ' 

Verschillende sprekers van onZe Par
tij voerden op deze bijeenkomsten het 
woord, o.a.: 

Prof. mr. P. J. Oud, in de Ahoy-hal, 
te Rotterdam, 

Mr. H .. van Riel, in de openlucht-bij
eenkomst op de Dam te Amsterdam, 

Mevr. A. Portanier-De Wit, in Musis 
Sacrum, te Arnhem, 

Mevr. mr. J. M. Stoffels-Van Haaf
ten in de Beatrix-hal van het Jaar
beu'rsgebouw te Utrecht, 

Mr. E. H. Toxopeus, in de Jubileum
hal van Philips te Eindlloven. 

Voorts sprak mr. B. P. v. d. Veen ~n 
de bijeenkomst te Leeuwarden, 

Mr. W. J. Geertsema, in de vergade
ring t:e Sneek, terwijl de heer 'R. • Zege
ring Hadders te Enschede het woord 
voerde. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

(Vervolg van pag. 1) 

In aansluiting hieraan kwam toen de Cana
dese minister van Buitenlandse Zaken, Lester 
Pearson, met het voorstel tot de vorming van 
zulk ,een internationaal machtsapparaat aldaar. 

rechtsorde waarschijnlijk meer hebben bete
kend dan alle onmachtig gepraat zonder dat er 
daden op volgen. 

zullen zijn, di.e ons het uitzicht geven, dat het. 
bloed, dat weer in stromen heeft gevloeid, toch 
niet geheel tevergeefs is gest~rt. 

Mocht het daarvan komen, dat zal het toe
slaan van Israël, Engeland en Frankrijk daar
toe de stoot hebben gegeven. Dan zal, hoe para
doxaal het ook moge klinken, dat toeslaan in 
dit geval voor de werkelijke internationale 

-* * * 

De wereldgeschiedenis heeft plotseling een 
stroomversnelling ondergaan en we we

ten, dit artikel in het begin van de week schrij
vend, niet, hoe de wereld er aan het eind van 
deze zelfde week zal uitzien. 

Maar hoe de situatie dan ook moge zijn, wij 
hopen vurig, dat er althans enkele lichtpunten 

. Eenmaal zal ook het Hongaarse volk weer 
vrij zijn en zullen de dictators en zij, .die hen 
imiteren, zijn weggevaagd. 

Altijd immers wint de vrijheid het te~slo~!e 
van de dictatûur, want, om prof. Oud uit ZIJn 
radiorede van zondagmiddag te citeren: 

Vrijheid is de adem Gods en het leven der 
mensheid. A. 



Met genoegen en erkentelijkheid heb
ben we de van vele zijden gekomen reac
ties ontvangen, waarbij instèmming wordt 
betuigd zowel met de instelling van deze 
ru.briek als met . de ook overigens reeds 
ingevoerde vernieuwingen. 

'De redactie blijft, voor zover de be
perkte inhoud haar dit toestaat, zich ten 
doel stellen, de band tussen de lezers en 
de.V.V.D. nauwer aan'te halen, hen over 
het partijleven en het werk van onze 
volksvertegenwoordig.ers zo goed moge
lijk in te lichten en het politieke leven 
van deze tijd te plaatsen in de schijnwer
per van het liberale beginsel, zoals dit 
zich in deze moderne tijd doet gelden. 

We hopen dit ook te kunnen blijven 
doen in een zich steeds tijdig vernieu
wend orgaan, overtuigd als WE;! zijn, dat 
ook hier te lang gehandhaafde eenvor
migheid de belangstelling doodt. 

Verkiezingsresultaten 
Vele beschouwingen, zo schrijf>t ons de 

heer B. te A. onder bovenstaande titel, 
zijn daaraan gewijd. Om maar te zwijgen 
van de garnering van deze schotel in. de 
vorm van maandenlange discussies tus
sen en over partijen en hun programs 
rond de Kabinetsformatie in de dagbla
den. 

"De Volkskrant" muntte uit door een 
uitzonderlijk vocabulaire ten behoeve 
van de liberalen. "Gruwen" van samen
werking met de V.V.D., enz. 

Het blad "Burgerrecht" geeft de A.R.
leden de raad: bekijk je verliezen nog 
eeris goed en zie eens, of je "vrijheid" 
niet voorop moet gaan stellen als diepste 
oorzaak van het zetelverlies. 

En zo zal elke partij ·wel bezig zijn met 
zelfonderzoek én zal elke partij wel 
voortgaan, andere partUen te beschou
wen en ·te·,(fi)-ooi'delen.. · ·• 

Wat onze briefschrijver miste, is· hèt 
woord · m a c h t. Prof. Romme hoorde hij 
(zij het met iets meer woorden) echter 
zeggen: ongetwijfeld is de K.V.P. thans 
een pàrtij met macht, een partij van in
vloed. 

Onze· geestverwant vervolgt dan: 
Nu las ik dezer dagen nog in een so

ciologisch werkje: .,De politiek wenst 
steeds de macht, hetzij binnenslands, het
zij internationaal. De strijd om de macht 
staat uit eigen aard vijandig tegenover 
het begrijpen; het begrijpen en respecte
ren van anderen als medemens zou de 
politiek verlammen. 

Zodoende zou het politieke doel, macht, 
niet bereikt kunnen worden. Politiek eist 
stelselmatig -misverstand van de eigenen 
omtrent de te bestrijden anderen .... 
Voor de politicus en voor de individu, 
die behebt zijn met de bovengenoemde 
instelling, zal de wetenschap der socio
logie ontoegankelijk blijven, omdat deze 
wetenschap b e g'T ij pen eist (een sa
menspel van inzicht, wederkerige men
senliefde, rechtvaardigheid en eerbied 
voqr de medemens)". . 

Verklaart deze zeer scherpe omschrij
ving, niet de ogenschijnlijk dwaze strijd 
Drees-Romme, waar zij wisten, straks 
toch te moeten samenwerken, alsook de 
eis van twee A.R.-zetels? 

Moeten wij ons dan nog gelukkig prij
zen, verdeeld te zijn in vijf ,;grote" par
tijen en moet ook de liberaal - ik denk 
aan Oud's derde macht - ten slotte niet, 
enigermate noodgedwongen, aan het 
machtsspel meedoen, zij het met open 
vizier en waardig? · 

Voor mij ligt in voormelde omschrij
ving de verklaring voor de snel-toegeno

.men afkeer van de politiek: het gewaad, 
W!larin de machtsstrijd dit. voorjaar en 
deze zomer gekleed gingen. 

Aldus deze lezer, wiens enkele opmer
kingen en citaten gemakkelijk tot enige 
kolommen, als reactie daarop, aanleiding 
zouden kunnen geven. 

We willen het echter in de beknoptheid 
zoeken. 

Ogenschijnlijk en bij oppervlakkii~e le
zing, krijgt men de indruk, dat de heer 
B. het met die wel wat zonderlinge stel
ling van het sociologische werkje geheel 
eens is. 

Dat is echter maar ogenschijnlijk, naar 
he:t ons voorkomt, want aan het eind van 
zijn beschouwing geeft hij de V.V.D. min 
of meer in overweging, aan dit "machts-

spel" mee te doen, maar. . . . met open 
vizier en waardig. 

Met dit laatste voorbehoud zijn we het 
in· ieder geval van harte eens. Maar daar
mede is dan toch tegelijk erkend, dat de 
polltiek, dat zelfs een politieke machts
strijd ( en tot zekere hoogte is de politiek 
natuurlijk inderdaad een strijd om de 
"macht"), met open vizier en waardig 
kan worden gevoerd? 

·Het woord "macht'i is echtèt een ge
vaarlijk woord, omdat het vele beteU\e
nissen heeft. In zijn slechtste betekenis 
is het 't tegengestelde van "recht". In 
zijn goede betekenis . staat de "macht" 
echter juist i n d i e n s t van het recht. 
Vandaar het bekende gezegde, dat we 
juist in ons hoofdartikel van deze week 
hebben aangehaald: "Macht zonder recht 
is onrecht, maar recht zonder macht is 
onmacht". 

Met grote klem verzetten we ons tegen 
het suggereren van een soort vicieuze cir
kel: politiek is strijd om de macht en die 
staat uit. eigen aard vijandig tegenover 
het respecteren van de medemens. 

Als dit waar was, keerden we vandaag 
de dag de politiek de rug toe en wilden 

. er niets meer mee te maken hebben. 
Maar het i s niet waar, zeker niet voor 

de V.V.D.-er, die zich herinnert, dat zijn 
tegenwoordige beginselprogram en dat 
ook alle vroegere liberale· en vrijzinnige 
programs de eerbied voor de menselijke 
persoonlijkheid en de waarborging van 
de vrijheid van de mens binnen de nor
male bindingen der gemeenschap, voor
op stellen en gesteld hebben. 

"Verkondiging van eigen overtuiging 
behoort gepaard te gaan met het be
trachten van verdraagzaamheid. tegenover 
andersdenkenden ...... " · 

"De vrijheid van de mens, naar zijn 
aard bestemd om als vrije persoonlijkheid 
i~ gemeenschap të 'l{!Ven,. bèSchouwf af_. 
parlij als het kóst'baarsté goetl". 

"Zij acht een vrijheid van de· enkeling,· 
die geen verantwoordelijkheid tegenover 
anderen kent, niet langer te aanvaarden. 
M~ar even onaanvaardbaar is een maat
schappij, waàrin de Staat alle macht tot 
zich zal hebben getrokken en aan de 
individuele mens alle vrijheid zal zijn 
ontnom~n. De partij wenst daarom te 
streven naar het juiste midden, naar een 
evenwicht tussen maatschappelijke en in
dividuele factoren, omdat zij alleen daar
in de mogelijkheid ziet voor de verwe
zenlijking ener ware vrijheid". 

Ziedaar enige aanhalingen uit orts pro
gram, die wel een andere geest ademen 
dan het citaat uit dat sociologische werk
je als politiek afschildert. 

Of de politiek dan niet veel kwaads 
weet te brouwen? Niemand zal het ont
kennen, maar dan wordt ze verkeerd ge
bruikt eri . tegen dat verkeerde gebruik 
moet onze strijd gaan, niet tegen de po
litiek als zodanig. 

Het arme Hongaarse volk zou zijn weel
de niet kennen, als het zijn politieke par
tijen weer terughad en de onbloedige 
strijd volgens de spelregels der parlemen
taire democratie kon voeren in plaats van 
de onvoorstelbaar bloedige worsteling te
gen. het monster der dictatuur. 

Wij houden het nog altijd op deze uit
spraak, dat politiek, mits hoog opgevat, 
sociaal werk is van. de beste soort .. 

Laat ons, juist in deze dagen, nog eens 
beseffen, dat we in onze parlementaire 
democratie, ondanks alle onvolmaakt
heid en ondanks alle critiek, die ook wij 
hebben (een die we gelukkig vrtj kun
nen uiten), leven in een hemel op aarde, 
vergeleken bij wat de volken meemaken, 
die leven achter het ijzeren gordijn! · 

Aerar;.w~he stemmen 
De verkiezingen. schrijft dezelfde geest

verwant in een ander stukje, leverden te 
weinig stemmen op het z.g. platteland op 
voor·de lijst-Oud. 

Hij acht dat verklaarbaar en vraagt: 
Waar sprak men over land- en tuinbouw 
voor boeren en tuinders? Waar waren de 
verslagen ervan in de kleine streek- en 
advertentieblaadjesJ 

Hoeveel agrarische deskundigen zijn 
beschikbaar om nu een kader te gaan 
vormen, dat straks streeksgewijze kan 
uitzwermen voor het houden vàn streek
forums? 

Een streekgids, met een algemener 
voorafgaand gedeelte, ingesteld op de hui
dige en de naaste toekomst-problemen en 
op anderer agrarische programs, zal dae.r
bij onmisbaar :zijn, voortgekomen uit een 
samenspel van activiteiten van hoofdbe
stuur en besturen der centrales. 

Ook voor provinciale en gemeente
raadsverkiezingen zal dit zijn nut hebben. 

Dat we vooral op het z.g. "platteland" 
te weinig stëmmeri hebben gekregen, Zijn -
we volmaakt met onze briefschrijver 
eens. De relatief gunstige uitslag van de 
laatste Kamerverkiezingen danken we 
vooral aan de grote en middelgrote ste
den. 

Die laatste vooruitgang moeten we be
houden en zo mogelijk verder opvoeren, 
maar ook voor ons staat vast, dat meer 
dan ooit het platteland de aandacht 
vraagt van hen, die in onze partij met 
de propaganda zijn belast. 

Gelukkig weten we, dat zulks inder
daad het geval is, zowel bij de centrale 
partijleiding ais bij de partij"onderdelen. 

De gedachten van onze briefschrijver 
geven wij hierbiJ gaarne aan hen door. 

A: 

Pensio~nwetten en 
"alarisverbo2in~en 

(Ingezonden) 

. De pensioenbQnden hebben hun leden 
thans uitvoerig voorgelicht omtrent de 
ingediende wetsontwerpen. Het Partij
blad zweeg tot op heden daarover. On
getwijfeld op goede gronden. 

De militairen zijn tevreden. De oud
Rijksambtenaren · en spoor- en tram
wegmensen echter niet. Wie krijgt er 
.zelf~W .JU&.ar het- flderdomspensio!,ln bij? . 
HElt. zijn ~r :w.einige naar verhouding. 
Wonder? Deze hQudt men immers aan 
hun oude pensioengrondslag; alleen dE> 
militairen niet. . 

Zal men de 6 % salarisverhoging ook 
nog aan de gepensioneerden doen toe
komen ? Omgerekend in pensioen na
tuurlijk. 

En zal men de geprojecteerde salaris
verhoging voor de hogere ambtenaren, 
vanaf de rang van referendaris, althans 
nog aan de gepensioneerden van de 
laatste jaren ook willen toerekenen? 
Vanaf 1 januari 1946, desnoods vanaf 1 
jànuari 1951: mjdden van de na-oorlogs. 
tijd? 

Zij hebben zich maar al te vaak bui
tengemeen ingespannen ook om de hoog
conjunctuur binnen te halen en daar
mede de exodus-mogelijkheid voor vele 
hogere ambtenaren. Deze wo!·den hier
van nu afgehouden hopenlijk. De laatst
gepensioneerden zagen die kansen ook, 
maar hun leeftijd was een beletsel heen 
te gaan, om aan het te lage salaris te 
ontsnappen. Als ze hun werk daarvoor 
althans niet te lief hadden. 

Het komt mij voor, dat voor deze ver
hoging het Bezoldigingsbesluit veran
derd moet worden. Voor doorberekening 
voor een aantal gepensioneerden zal dan 
mogelijk één der pensioenwetten even
tuéel bij amendement aangevulrl moeten 
worden. 

NJlar ik ve.rtroqw. zal Uw b.Jad in de 
komende weken dè 85000 belanghebben
den bij deze zaak niet vergeten. Tijdig 
informeren: want zij leven in spanning, 
om over de Ouderdomswet maar te 
zwijgen en over het steeds misleidE-nde 
van het eeuwige 40-dienstjaren-voor
beeld. Eerst recht-doen; daarna ernstig 
en systematisch bezuinigen .. 

B. te A. 

EEN VETERAAN 
Zaterdag 10 dezer hoopt de heer T. J. 

G. A. Boele, gepensioneerd hoofdofficier, 
zijn tachtigste verjaardag te vieren. Een 
veteraarr" ook in de gelederen van het 
Nederlandse liberalisme. Reeds in zijn 
Amsterdamse periode ontwikkelde de 
heer Boele grote activiteit in het afde
lingsleven, o.m. als voorzitter van de 
liberale club Thorbecke. Ook in ons 
Haagse afdelingsleven stond de heer 
Boele steeds mee vooraan. 

Wij bieden de 80-jarige gaarne onze 
gelukwensen aan. Het zal hem op zijn 
feestdag zeker niet aan belangstelling 
uit onze kringen ontbreken. 
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Cople voor doxo nnr•~., •• aona11 11oor: 
MojuHr. Joh. H. Sprl11•or, Alexo114or
ltroot 16, Hoorlo111. 

Zoals bekend zal zijn is onze or
ganisatie aangesloten bij de 

Ned. Huishoudraad, Daar niet ieder.-, 
een zal weten, .wat de Ned. Huà,11~ 
houdraad eigenlijk doet, laten wij . 
hier een verslag volgen van een vol
gens bericht zeer geslaagde bijeen
komst van V.V.D.-vrouwen uit Gro
ningerr en Haren, die met Veel be
langstelling en in een echt plezierige 
sfeer luisterden naar een lezing over 
consumentenproblemen, waarover 
mevrouw D. Elema-Bakker sprak. 

Vooral nà de laatste oorlog is de 
consumententaak in het middelpunt 
van de belangstelling komen te 
staan. Allerlei organisaties hebben 
zich hiermee bemoeid en zo houden 
de consumentenbond, de verbruiks
coöperaties, de vakcentrales en de in 
1950 opgerichte Nederlandse Huis
houdraad zich er heden mee be2'lig . 

In de Huishoudraad zijn de vijftien 
grote vrouwenorganisaties vertegen
woordigd, waarmee ongeveer een half 
miljoen mensen worden bereikt. Als 
lid van het hoofdbestuur van de 
Huishoudraad wist mevrouw Elema 
allerlei wetenswaardigs aan haar 
gehoor te vertellen . 

De Huishoudraad verdiept zich in 
alle mogelijke problemen die de con
sument, dit is voor een groot gede~I~ 
te de Nederlandse· huisvrouw, aari
gaan. Bij het onderzoek en de be'Stu
dering hiervan heeft zij de hulp en 
steun o.m. van wetenschappelijke in
s.tituten (bijvoorbeeld. Rubberstich
täng, Vezoelinstituut, etc.) en de in• 
dustrie, benevens honderden vrou
wen, die deel uitmaken van de in
formatiegroepen. 

Heet wat system.atische onderzoe
kingen werden reeds verricht: 'Mó'
menteel is men o.m. bezig met een· 
uniforme regeling voor wat de label~ 
ling of. etdkettering van textiel be
treft. Een was-, strijk- en bleekvoor
schrift is g~enst nu er zoveel ver
schillende stoffen aan de markt ko-· 
men, dat niet alleen de leek, maar 
ook de del'kundige geen inzicht meer 
heeft in dE> samenstelling en behan
deling van de stof. In de V'orm van 
een soort "verkeersvoorschrift" zal 
de wijze van behandeling op het be-· 
treffC'nde artikel worden aange
brach' : duidelijk en voor iedereen 
begr;;;pelijk. 

De vragen, die na de pauze op de 
spreekster werden afgevuurd, bewe
zen dat het onderwerp de aanwezi
gen interesseerde. 

De presidente, mevrouw 8. A. van 
der Laan-Koppius, sprak tenslotte 
een hartelijk woord van dank uit. 

\.._._ __ 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Koninglnnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 1 1 1 '7 6 8 en 
114875 (K 1700). 
Gironummer 67880, t.n.v. de se
cretaris van de v.v.n. te Den 
Haag, 
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Mevr. J. F. Schouwenaar-Franssen betreedt als 
eerste vrouw voor de V.V.D. de Senaat 

Het spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat voor 
velen in de V.V.D. mevrouw Schouwenaar 

geen vreemde is. Dit geldt uiteraard speciaal voor 
haar vroegere stadgenoten, de Rotterdammers, maar 
tevens voor de vrouwen in de V.V.D. 

En het ligt evenzeer voor de hand, dat mevrouw 
Schouwenaar zomin een onbekende nieuweling in 
onze volksvertegenwoordiging is voor vele Rotter
dammers buiten de V.V.D. als voor vele vrouwen, 
die tot andere politieke groeperingen behoren. 

Die wij de re bekendheid in. Rotterdam dankt me
vrouw Schouwenaar zeker niet alleen aan het feit, 
dat zij daar in 193 7 werd benoemd tot lerares in de 
klassieke lette'ren aan het toenmalige meisjeslyceum 
en enige jaren later aan het Gymnasium Erasmianum. 

In wijdere kring, en van geheel andere zijde, leer
den haar stadgenoten haar kennen als lid van de ge
meenteraad in de periode van 1946 tot '49. 

En in de wereld van de vrouwenverenigingen 
moet mevrouw Schouwenaar al lang een werkzaam 
aandeel hebben gehad: immers, in 1947 werd zij ge
kozen tot presidente van de Nederlandse Vereniging 
van V rouwen met Academische Opleiding, in de 
wandeling V.V.A.O. genaamd, welke functie zij tot 
1953 behield. Toen werd zij namelijk gekozen als 
vice-presidente van de "International Pederation of 
University Women". 

Dit vice-presidentschap legde mevrouw Schouwe
naar in het begin van dit jaar neer, toen zij presi
dente werd van het Nederlandse Vrouwen Comité 
als opvolgster van mejuffrouw mr. M. A. Tellegen. , 

* * * 
·weinig mensen zuUen destijds een opeenvol

ging van openbare functies verwacht heb
ben van het jongemeisje dat, geboren in Rotterdam, 

. na beëindiging van haar gymnasiumtijd in Den Haag, 
in Leiden klassieke letteren ging studeren en in 1934 
met goed gevolg haar doctoraal examen aflegde. 

In die dagen ging de belangstelling van de jonge 
litt.class. doctoranda speciaal uit naar het Romeinse 
Recht en naar de Etruriërs, zelfs zó, dat zij er met 
goed gevolg de colleges volgde, daarover in Perugia 
gegeven. Het lesgeven \Vas de logische consequentie 
van de praktische zijde van de, studie. · 

De belangstelling voor ma~tschappelijke vraag
stukken, het levende besef van de wezenlijke· waarde 
van vrijheid en het recht in het staatsbestel, de wens 
om zelf ook iets te doen, dit alles is bij mevrouw 
'Schouwenaar, als bij ontelbare andere vrouwen, in en 
tengevolge van de oorlog ontwaakt en ontwikkeld. 

Bovendien ziet mevrouw Schouwenaar nu heel 
goed in, dat het over het algemeen in de aard van 
de vrouw ligt- en alleen van de vrouw?- om zich 
op iets latere leeftijd te gaan bezinnen op maatschap
pelijke problemen, en dat men een zekere geestelijke 
rijpheid veroverd moet hebben alvorens men tot die 
ber~idheid komt, die deelneming aan het maatschap
pehjke leven als consequentie in zich draagt. 

Al hebben daardoor vele vrouwenverenigingen 
enige moeite om jonge leden aan te trekken, het zijn 
juist die verenigingen van vrouwen in ons land, 
die tengevolge . van het vele goede werk dat zij 
d o o r zowel als v o o r haar leden doen de vrou
wen in staat stellen haar maatschappelijke bijdrage in 
wijder verband te geven. 

Ook in de International Pederation of University 
W omen heeft mevrouw Schouwenaar kunnen consta
teren hoe - door de 47 aangesloten nationale or
g~n~saties - ~ok in andere landen onderricht en op
letdmg als mtddelen worden gezien tot versterking 
van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

Om hierover te spreken bezocht mevrouw Schou
wenaar ook de Libanon, Turkije en Ierland. 

* * * 

Toen men mevrouw Schouwenaar in 1946 is 
komen vragen of zij zich beschikbaar wilde 

stellen voor een zetel in de Gemeenteraad, was dit 
een geheel nieuwe gedachte voor haar. 

Gelukkig voor haarzelf en voor ons heeft zij zich 
toen laten overreden: mevrouw Schouwenaar spreekt 
met grote waardering voor die periode: over het 
zeer vele dat zij er heeft geleerd, van mr. Jacques 

is nog niet bekend welke de speciale taak zal zijn, die 
mevrouw Schouwenaar in de Eerste Kamer-fractie 
ten deel zal vallen. Wat dit ook moge zijn, wij kun
nen er zeker van zijn, dat zij er de belangen van land 
en volk met even grote bekwaamheid als toewijding 
zal behartigen. 

* * * 

Sinds enige jaren woont het echtpaar Schouwe
naar - met drie schoolgaande kinderen -

middenin het Bilthovense oerwoud, waar echte wilde 
eekhoorns zomaar door de tuin springen. Een rustig 
oord - zolang de straaljagers uit de lucht blijven -
om gezins- en 's lands belangen te kunnen beharti
gen, zonder aan de ene of de andere tekort te doen. 

ELKA SCHRIJVER 

Geen 2-3, maar 3-2! 

Dutilh en achtereenvolgens van beide burgemeesters, 
de heren Oud en Van Walsum. 

I n De Telegraaf lazen wij een hoogst merk
waardig verhaal in de reeds vroeger door 

ons aangehaalde rubriek "Journaal" (auteur 
En Passant). 

Onder het opschrift: "Voor Kongo-moreel" 
lezen wij het na volgende: En zeker niet het geringste voordeel van het ge

meenteraadslidmaatschap acht mevrouw Schouwenaar 
de mogelijkheden die het voortdurend biedt, om de 
eigen stad door en door te leren kennen op elk ge
bied dat men zich maar kafl voorstellen. 

Le Stanleyvillois in de Kongo heeft een eigen 
manier om het moreel van de Belgen daar op 
peil te houden. 

Behalve haar oude liefde voor het Romeinse 
Recht en de Etruriers, en de iets jongere belangstel
ling voor de toestanden op sociaal terrein, interes
seert mevrouw Schouwenaar zich ook in sterke mate 
voor de opleiäings(mogelijkheden) van jonge men
sen, zoals blijkt uit het feit, dat mevrouw Schou
wenaar o.m. lid . is van de staatscommissie die zich 
bezig houdt met de reorganisatie van de beroeps
keuzevoorlichting in ons land, de z.g. Commissie 
Langeveld. 

Deze krant heeft België de recente voetbal
wedstrijd tegen Nederland met 3-2 laten win
nen, ofschoon men kon weten, dat Nederland 
de wedstrijd won. 

Een in de Kongo wonend Nederlander zond 
de verzorger van de even genoemde rubriek in 
De Telegraaf de krant toe, waarin dit verhaal 
stond vermeld en schreef er bij, dat dit nu al 
de tweede keer is, dat België in de Stanleyvil
lois ten onrechte een wedstrijd wint. 

Een vreemd geval, weliswaar niet van ingrij
pende politieke betekenis. Maar vreemd, erg 
vreemd. 

Hierbij is haar ervaring als lerares van grote waar
de. 

Op het ogenblik dat dit artikel wordt geschreven, 

Weet U 't nog? 

1946 
U november 

De K.L.M.-dakota PH-TBW, 
van de regelmatige dienst Londen

Amsterdam, is, na meer dan een 
half uur boven het vliegveld 
Schiphol te hebben rondgecirkeld, 
neergestort en geheel vernield. 
Alle 26 inzittenden, 21 passagiers 
en 5 leden der bemanning, werden 
op slag gedood. 

Tot de omgekomenen behoort 
de Nederlandse schrijver Herman 
de Man. 

16 nO'Vember 

De minister van Wederopbouw, 
dr. ir. J. A. Ringers, heeft aan 
H.M. de Koningin eervol ontslag 
uit ziin fundie gevraagd. Dr. Rin
gers lichtte aan het A.N.P. desge
vraagd zijn verzoek toe: "Bij de 
samenstelling van het Kabinet
Beel heb ik mij, zij het met een 
bezwaard hart, bereid verklaard 
voorlopig zitting te nemen. Het 
voorbehoud, dat ik toen maakte, 
vond ztin oorzaak in de richting, 
die het politiek beleid ten aanzien 

van de verhouding van Nederland 
tot Indië onder het vorige Kabinet 
( Schermerhorn) had genomen. 
Zlin verd!'!re ontwikkeling heeft 
ertoe geleid. dat ~k op 30 oktober 
j.l. eervol ontslag heb verzocht". 

18 november 

Heden is te Batavia de tekst ge
publiceerd van de ontwerp-over
eenkomst. welke op 18 november 
aldaar door de Nederlandse en Ir..
donesische delegaties is gepara
feerd. 

Bi.i de overeenkomst is o.a. be
paald, dat de Nederlandse Rege
ring de Regering van de republiek 
Indonesië erkent als de facto uit
oefenend het gezag over Java, 
Madoera en Sumatra. De door Ge
allieerde of Nederlandse troepen 
bezette gebieden zullen geleidelijk, 
door wederztidse samenwerking, in 
het republikeinse gebied worden 
ingevoegd. 

De Nederlar:tdse Regering en de 
Regering van de republiek wer
ken samen tot de spoedige vesti
ging van een souvereine, demo
cratische staat op federatieve 
grondslag. genaamd: "de Verenig
de Staten van Indonesië". 

De Verenigde Staten van Indo
nesië zullen omvatten het gehel(:. 
grondgebied van Nederlands-Indië 
met dien verstande, dat, indien de 
bevolking van enig gebiedsdeel, na 
overleg langs democratische weg, 
te :kennen geeft niet of _nog niet 

tot de Verenigde Staten van Indo
nesië te willen toetreden, voor dat 
gebiedsdeel een b\izondere verhou
ding tot deze staten en het Ko-

ninkriik der Nederlanden in het 
leven kan worden geroepen. 

De beide Regeringen zullen, ter 
behflrtiging van de gemeenschap
pelijke belangen van Nederlanders 
en Indonesiërs, samenwerken t<>t 
de vorming van een Nederlands
Indonesische Unie, die over eigen 
organen zal beschikken. 

J.9 november 

De minister van Economische 
Zaken. dr. G. W. M. Huysmans, 
heeft de Centrale Adviescomissie 
voor de prijspolitiek geïnstalleerd. 
De commissie is samengesteld uit 
verschillende groepen van het be
drijfsleven. Zij zal de Regering 
van advies dienen in vraag::;tuk
ken, de prijspolitiek betreffende. 
Voorzitter is prof. G. Brouwers, 
directeur-generaal van de prijzen. 

De minister van Buitenlandse 
Zaken, mr. C. G. W. H. baron van 
Boetzelaer van Oosterhout, heeft 
met de ministers van Buitenlandse 
Zalken Byrnes, Bevin, Molotov en 
de plaatsvervanger van miiiiÏSter 
Bidault, Couvé de Murville, 1e 
New York besprekingen gevoerd 
over de Nederlandse eisen ten 
aanzien van Duitsland. 

Na afloop van de besprekingen 
verklaarde minister Van Bo&tze
la.er o.a., dat hij over het geheel 
zeer veel begrip bij de andere mi
lllisters van Buitenlandse Zaken 
voor onze eisen had gevonden. Zij 
stonden heel sympathiek tegen
over ons standpunt, doch hadden 
de kwestie nog niet bestudeerd en 
konden zich dus nog niet· binden. 
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WEEKBLAD V A N DE V 0 L K SP ART IJ V 0 OR VRIJHEID EN DE M 0 CR A TIE 

HET IDEAAL EN DE HEDENDAAGSE 
WERKELIJKHEID 

ln de internationale politiek 

Er zou geen vooruitgang zijn, wanneer onze 
idealen niet verder reikten dan de heden

daagse werkelijkheid. 
Hun en ons ideaal is hetzelfde: het is de interna

tionale rechtsorde, waarin geen volken meer door 
andere volken worden bedreigd of onderdrukt, geen 
verdragen meer als vodjes papier worden behandeld 
en geen rechtsverkrachtende processen meer kunnen 
worden gevoerd zonder dat in al die gevallen het 
internationale m a c h t s a p p a r a a t, steunend op 
werkelijke re c h t s u i t s p r a k e n, onmiddellijk 
in actie treedt. 

, Naar dat ideaal zullen we moeten blijven streven 
met al de kracht, die in ons is. Vooral Nederland 
heeft op dat punt een grote traditie. 

In organisaties als de Verenigde Naties en dje der 
West-Europese samenwerking zal er altijd opnieuw 
op moeten worden gewezen, dat eenmaal de betrek
kingen tussen de staten volledig moeten· worden be
heerst door dezelfde beginselen als we b i n n e n de 
staten in de onderlinge betrekkingen tussen de bur
gers kennen en welker naleving zo nodig op dezelfde 
wijze zal moeten worden afgedwongen. 

Op hetogenblik, dat we ons artikel schrijven, is er 
juist sprake van de mogelijkheid van vorming van 
een internationaal· militair of politioneel machts
apparaat, dat in het Midden-Oosten orde op zaken 
zal gaan stellen en dan de Engels-Franse troepen 
wellicht zal kunnen ver"angen. 

* * * 

Het bovenstaande schreven we tn ons hoofd
artikel van de vorige week. 

Het is, naar wij menen, goed, dit nog eens in 
herinnering te brengen nu mr. H. van Vloten, te 
Rotterdam, ons in zijn op 9 november gedateerde 
en in de rubriek "Men schrijft ons ...... " woordelijk 
opgenomen "vlammende prote_st" ervan beticht, het 
,;niet zo nauw te nemen met de beginselen van mo
raal en gerechtigheid", zulks ten aanzien van de ont
wikkeling der gebeurtenissen in het Midden-Oosten. 

Het is geen geringe beschuldiging (en dan nog 
wel van een geestverwant), die we dan ook zeer 
hoog zouden opnemen, ware het niet, dat we met de 
bijzondere omstandigheden willen rekening houden. 

De "dag van het verraad" van de 4de november, 
de totale instorting van de Russische politiek van de 
glimlach, die, naar we in ons hart toch allemaal 
hadden gehoopt, inderdaad het begin zou kunnen 
zijn geweest van een geleidelijk minder gespannen 
verhouding tussen de grootmachten in deze wereld, 
en de stroomversnelling, welke de wereldgeschiede
nis plotseling heeft ondergaan, hebben ons allen ont
zaglijk diep geschokt en velen van ons wat uit het 
evenwicht gebracht. 

In zulk een situatie komt men gemakkelijk tot 
felle uitingen, tot voor ander.en onbillijke conclusies, 
gebaseerd op het zelf geconstrueerde zwart-wit 
patroon. 

* * * 

Dat is geen misdaad, maar het kan w e I hoogst 
gevaarlijk zijn voor het bestaan van de vrije volken 
van het Westen. 

Het is de fout van Yalta geweest, dat men er zich 
bij heeft neergelegd, dat bolsjewistisch Rusland een 
groot deel van Oost-Europa onder controle kon krij
gen en, als gevolg daarvan, later het "ijzeren gor
dijn" kon neerlaten. 

Daaraan thans gewapenderhand een einde te ma
ken, zou onherroepelijk het uitbreken van de derde 
wereldoorlog betekenen. Daarom hebben we het 
machteloos moeten aanzien, dat het Hongaarse volk, 
dat een ogenblik meende, zich uit deze ijzeren greep 
te kunnen bevrijden, bloedig en verraderlijk is neer
geslagen. 

Maar wat de Westerse wereld tot e 1 k e prij s 
dient te voorkomen, is, dat ditzelfde bolsjewistische 
Rusland zijn machtsgreep nog verder zou uitbreiden, 
ook buiten dat ijzeren gordijn. · 

Dit artikel is een antwoord op een "vlammend 
protest" dat mr. H. van Vloten, te Rotterdam, 
ons zond naar aanleiding van ons hoofdartikel 
van de vorige week. 

Mr. Van Vloten, wiens betoog men op pag. 7 
onder "Men schrijft ons .... " volledig vindt af
gedrukt, richt zich daarin niet tegen hetgeen 
we schreven over Hongarije, maar tegen het
geen we aanvoerden ter verdediging van het 
optreden van Israël, Engeland en Frankrijk. 

Inmiddels is uit het door de heet· Korthals bij 
de behandeling van de begrotingen van Oorlog 
en Marine in de Tweede Kamer gesprokene ge
bleken, dat het standpunt, dat we verdedigden, 
ook de visie is -van onze Kamerfractie. 

Het: tot hiertoe en niet verder, zal een onverbid
delijke ·eis moeten zijn. Israël, Engeland en Frankrijk 
hebben dat begrepen en toegeslagen op het moment, 
dat Rusland, door middel van de Egyptische dictator 
Nasser, zijn greep naar het Suezkanaal en de om
ringende landen dreigde te doen. 

* * * 

Het was deze overweging, welke de woord
voerder van de anti-rev. fractie, dr. Beuins 

Slot, zich tijdens het Kamerdebat over de begrotin
gen van Oorlog en Marine achter de Engels-Franse 
actie deed plaatsen en het was ook deze overweging, 
welke onze V.V.D.-woordvoerder, drs. Korthals, zich 
volledig met dit standpunt deed verenigen. 

Dr. Bruins Slot ging ervan uit, dat de Frans-Britse 
maatregelen in de eerste plaats ten doel hadden -
en daarin zijn zij ook geslaagd - om. een volslagen 
oorlog tussen Egypte en Israël te voorkomen. 

In de tweede plaats was z.i. voor velen duidelijk 
en is het ook door het beloop der jongste gescheide
nis bevestigd, dat Egypte bezig was, zich geheel in 
de armen van Rusland te werpen en hard op weg 

I n dit licht willen wij deze uiting van de heer was, een satellietstaat van Rusland te worden. 
Van Vloten zien aan het adres van schrijver De nationalisatie van het Suezkanaal, gezien in het 

dezes, die in zijn jonge tijd reeds behoorde tot de. verband van de extreem nationalistische souvereini-
eerste leden van de "Vereniging voor Volkenbond teitsopvattingen, door president Nasser gelanceerd, 
en Vrede" en die, ondanks alles, zijn geloof in een betekende aldus een bedreiging van de economische 
toekomstige, werkelijke internationale rechtsorde toek;omst en de veiligheid van de landen van West-
nimmer heeft verloren. * Eur~pa. Zij betekende de beheersing van het Suez-

Het ideaal van de schrijver van het "vlammende kanaal door Rusland. 
protest" en ons is hetzelfde. Het v e r s c h i l tussen Het conflict kwam door de militaire actie van Is-
hem en ons is, dat onze opponent behoort tot hen, raël in een acuut stadium. 
die zich, zoals we de vorige week schreven, verkij. Deze situatie rechtvaardigde het optrede~ van 
ken op de stand der internationale rechtsorganisatie. Brits-Franse zijde. We staan hier voor eeR feit, dat 

de positieve internationale rechtsorde helaas een der
mate onvoldragen karakter draagt, dat zij een der
gelijke eigen richting rechtvaardigt. 

* * * 

Dez~ eigen richting kan juridisch alleen gemo
tiveerd worden door de bedreiging van de in 

geding zijnde rechtsbelangen, waartegen de rechts
orde van de Verenigde Naties op dat ogenblik geen 
bescherming bood. 

Onze V.V.D.-woordvoerder, de heer Korthals, 
kondigde aan, over het Midden-Oosten uitvoeriger 
te zullen spreken bij de behandeling van de begro
ting van Buitenlandse Zaken, maar hij liet daar na
drukkelijk op volgen: 

"Ik wil echter wel zeggen, dat ik met betrekking 
tot dit onderwerp hetzelfde standpunt inneem als de 
geachte afgevaardigde de heer Bruins Slot. Israël, 
Frankrijk en Engeland konden, na de mislukking 
van de interventie der Verenigde Naties, niet 
a n d e r s h a n d e I e n d a n z e g e d a a n h e b
b en". 

Wat we in ons hoofdartike( van de -~o;ige week 
met betrekking tot het Midden-Oosten en het optre
den van Israël, Engeland en Frankrijk schreven, 
bleek dus reeds op de dag vóór de verschijning van 
ons blad ook volledig het standpunt van onze Ka
merfractie te zijn. 

In een aantal punten somt de heer Van Vloten 
op, waarom het optreden van Engeland en Frankrijk 
een "onvergeeflijke domheid" is geweest. 

Wij geloven het tegendeel en zijn van mening, dat 
de interventie van deze beide Westerse mogendhe
den het Midden-Oosten heeft gered van een commu
nistische overheersing. 

Op het ogenblik, dat we dit schrijven, is trouwens 
juist een plan van de Russen om met geweld een 
bruggehoofd in het Midden-Oosten te vormen, in 
Londen officieel gepubliceerd. 

* * * 

M r. Van Vloten is, precies als wij, een aanhan
ger van de internationale rechtsgedachte. 

Ontzaglijk gevaarlijk echter is het, 't onderscheid 
uit het oog . te verliezen tussen het uiteindelijke 
ideaal en de nog hoogst onvolkomen werkelijkheid 
van vandaag. 

Eden en Mollet hebben dat begrepen en waar
schijnlijk nog net op het juiste ogenblik gehandeld. 

Gelooft onze Rotterdamse briefschrijver nu wer
kelijk, dat hc:t zonder deze "eenzijdige" daad van de 
beide Europese staatslieden ooit tot het zenden van 
een internationaal politicleger was gekomen? 

Het moet toch ook mr. Van Vloten wel iets zeg
gen, dat een man als Çilbert Murray, die vele jaren 
voorzitter was ,·an de .. League of Nations Union·· 
en nu lid van het Dresidium van de "United Nations 
Association", iem~nd, die zijn leven lang voor de 
idealen van de Volkenbond èerst, van de. Verenigde 
Naties daarna, heeft gewerkt, en wiens naam over 
de gehele wereld wordt gerespecteerd, als eerste het 
adres van een aantalleidende figuren van de Univer
siteit van Oxford heeft ondertekend. 

* * * 

I n dat adres kan men o.a. lezen: "Door hun in
grijpen hebben de Engelse en Franse Regerin

gen het ministe van twee kwaden gekozen op een 
· ogenblik, dat• deze keuze onvermijdelijk was. Alf 

(Vervolg op pag. 3, links onderaan) 
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Flitsen van Het Binnenlwf (I) 
Minieter Hotstra: 

van wolf tot 
·herder8hond 

Financieel beleid onder de loep • Beloningsinflatie • Logische 
consequenties - De slechte oneindigheid • Vermogensvermeerde
ringsbelasting - Heffing op inflatie. 

O P de gemoedelijke toon 

Onze financiële specialist in de 
Tweede Kamer. mr. F. H. van 

Leeuwen, verheugt zich natuurlijk net 
als iedereen over hogere lonen, grote1·e 
winsten en ruimere betaling voor ver
leende diensten. wanneer die welvaart 
reëel is. 

Maar met zijn als altijd oorspronkelijk 
financieel inzicht heeft hij vorige week 
bij de algemene financiële beschouwin
gen duidelijk gemaakt, dat de hogere be
loning niet reëel is en dat de oorsprong 
van alle narigheid waarmee de huidige 
hoogconjunctuur gepaard gaat (tekort 
aan werkkrachten, stijgende prijzen en 
da<lrdoor waardevermindering van het 
geld) juist gelegen is in de belonings
inflatie. 

De inflatie wordt niet veroorzaakt 

ne regering heeft ook door middel 
van subsidies en te lage huren 

een politiek gevoerd om de prijzen laag 
te houden in een t~id. waarin wij een on
afwendbaar proces hadden door te ma
ken van aanpassing aan het buitenland, 
waar prijzen en lonen hoger lagen. 

Een en ander is de basis gewordell. 
van te grote bedrijvigheid, te grote con
sumptie en van een moeilijk te beheersen 
drijven naar loonsverhoging. De belo
ningsinflatie doet zich zeker niet alleen 
in Nederland voor. maar op het ogen
blik is het zo. dat wij lopen in het voor
ste gelid van de compagnie die opstu
wing door middel van loon-inflatie be
werkstelligt, 

* .. 
* 

waarmee hij zich scherts 
kan veroorloven, heeft onze 
blijmoedige financiële specialist 
in de Tweede Kamer, mr. F. H. 
van Leeuwen, vorige week ver
klaard, dat hij aan de nieuwe 
minister van Financiën, de heer 
Hofstra, niet de vraag hoeft te 
stellen, die hij eens aan zijn 
voorganger voorlegde: of hij 
was een wolf in schaapskleren. 

Minister Hotstra heeft het 
overduidelijk geafficheerd:· ik 
ben de wolf. De wolf, die in zijn 
wezen ·vijandig staat tegenoveT 
het produktiestelsel, gebaseerd 
op particulier initiatief, de vrije 
onderneming en de private ka
pitaalsvorming. 

door een verbreking van het evenwicht Handhaving van de waardevastheid 
tussen de inkomsten en uitgaven van het van het geld beschouwt de heer 

Hij is een echte socialist. Col
lectief bezit wordt door hem 
gekoesterd, het individuele be
zit, zoal niet veracht, dan toch 
laag gewaardeerd en liefst op
geslokt. 

Rijk, Er is ook geen sprake van een Van Leeuwen als een van de eerste 
overmatige kredietverlening. Zonder te eisen, die aan de regeringspolitiek moe
willen stellen. dat deze elementen van ten worden gesteld. Die handhaving 
een inflatoire ontwi•kkeling zich in Ne- hangt in de huidige omstandigheden 
derland in het geheel niet voordoen, zag,, __ echter niet in de eerste plaats van de 
de heer v. Leeuwen de centrale oorzaak minister van Financiën af. De waarde
van de overspanning in de hoogconjunc- vastheid en de koor/kracht van het geld 
tuur toch gelegen in de hogere beloning worden thans in overheersende mate be
waar geen grotere produktiviteit (gro- paald door de gevolgde loonpolitiek. 

Bij deze ministeT zullen wij 
geen steun vinden voor de ont
wikkelingsgang naaT het moder
ne kapitalisme, dat mT. Van 
Leeuwen als "volkskapitalisme" 
zou willen aanduiden. Hij be
sloot echter: ,,Ik heb gesproken 
van een wolf. 

ter goederenaanbod) tegenover staat. In België heeft men begrepen, dat ~en 

* * * 

Met zijn brede kijk in de financieel
economische wereld kan mr. Van 

Leeuwen een moeilijk probleem eenvou
dig zien. Wanneer de lonen worden ver
hoogd en niettemin getracht wordt het 
prijspeil constant te houden, prikkelt dat 
de vraag naar goederen. 

De logische consequentie is een ver
grote vraag naar werkkrachten. De ver
grote vraag naar consumptiegoederen 
leidt weer tot een passief worden van de 
betalingsbalans, want de meerdere bin
nenlandse bestedingsdning heeft tot ge
volg, dat minder voor export beschik
baar komt en dat meer moet worden in
gevoerd om aan de vraag te voldoen. 

Door te trachten het prijspeil constant 
te houden worden de winstmarges in de 
bedrijven aangetast. waardoor de moge
lijkheid tot zelffinanciering vermindert. 
Het gevolg is een krappe kapitaalmar!k!. 
Door de daling van de winstmarges 
wordt de investeringsdrang geprikkel<i 
teneinde tot arbeidsbesparing en, kosten
verlaging te komen. Een en ander ver
sterkt de vraag naar kapitaal. De opge
voerde bestedingen voor investeringen 
leiden tot een groter tekort op de be-
1alingsbalans. 

* * * 

Voor de bestrijding van de overspan
ning in de hoogconjunctuur haalt 

de regering de klasieke middelen voor 
)laussebestrijding uit het arsenaal. 

Voor de heer Van Leeuwen is het ech
ter praktisch ondenkbaar, dat de belo
ningsinnatie met succes zou !kunnt:n 
worden bestreden met de instrumenten 
die passen voor bestrijding van krediet
expansie en van overbebesteding door de 
overheid. ZU zouden dan uitermate ri-

-goureus moeten worden toegepast. 
Het is echter al te dol te veronderstel

len, dat men met harde hand (via kre
dietbeperking, via fiscale middelen, ge
paard gaande met inkrimping van de 
geldhoeveelheid) onder ontketening va'l 
een liquiditeitscrisis de economische acti
viteit zou neersla<J.n en werkloosheid zou 
veroorzaken. teneinde langs deze weg 
de koopkracht te vernietigen, die met de 
andere hand als loonsverhoging is ge
schonken. 

* * * 

Van het begin van 1954 af waren 
de verschtïnselen duidelijk, dat wij 

op weg waren naar een overspanning 
van de hoogconjunctuur. Toch is de 
overheid doorgegaan de bedrijvigheid te 
stimuleren door handhaving van de in
vesteringsaftreK met een averechtse 
werking. Men ging geforceerd investe
ren, de~noods voor luxe, om maar van 
de belastingfaciliteit te kunnen profite
"1-en. 

Men zou beter de investeringsaftrek, 
zo men wil, kunnen vervangen door een 
verlaging van omzetbelasting, die drukt 
op aanschaffing van nieuwe werktuigen. 
Dan valt luxe er buiten. Als de investe-.. 
ringsaftrek wordt afgeschaft, zal de heer 
Van Leeuwen er geen traan om laten. 
Hij is er altijd tegen geweest. 

prijsstop zonder loonstop zinloos is. Het 
is ongetwijfeld zo, dat het effect van 
looninflatie gedurende een zekere perio
de kan worden gecamoufleerd. Men kan 
de invloed van de loonsverhoging en an
dere gestegen kosten wel even onder
drukken. Dit zal zich dan openbaren :n 
de spanningen op de betalingsbalans en 
de kapitaalmarkt, omdat er in feite 
wordt ingeteerd. 

Deze politiek kan niet worden volge
houden. Doch op het moment, dat die 
politiek wordt verlaten, wordt de prijs
verhoging een nieuw argument voor 
loonsverhoging en zo komen wij in de 
"slechte oneindigheid". 

Onze geestverwanten in de Tweede 
Kamer hebben steeds een geleidelijke 

MINISTER HOFSTRA 
.... afwachten . ... 

Nu is uit de wolf de herders
hond voortgekomen. Zonder 
hoop behoeven wij daarom niet 
te zijn, dat deze minister toch 
nog een goede herder zal blij
ken". 

aanpassing van de hurert voorgestaan 
en met de afschaffing van consumenten
subsidies kunnen zij zich ook zeer wel 
verenigen. omdat het allemaal neer
kwam op een falsificatie van de werke
lijke kosten. 

Minister Hofstra vond het hele betoog 
van de heer Van Leeuwen te eenzijdig, 
al gaf hij toe. dat er misschien een stuk
je waarheid zit in zijn thèorie. Maar hij 
wilde het probleem vorige week niet 
oplossen en liever eerst het rapport 
van de Sociaal-Economische Raad af
wachten over de bestedingsbeperking. 
Het komt waarschtinlijk 22 november. 
In die tussenttid kan hij ook nog eens 
nadenken over de theorie van de heer 
Van Leeuwen. 

* * • 
* * * Zoals bekend, wil minister Hofstra 

een onderzoek instellen naar de 
mogellikheid van een vermogensver
meerderingsbelasting (het zijn 32 let
ters). 

DEZE BURGER 
wil, op deze wijze, onpersoonlijk, openbaarlijk en welgemeend, de · heer 
meester Kortenhorst gelukwensen met zijn zeventigste verjaardag. Even Ie 
laat doch even hctrtelijk. 

Ik ken de heer kamervoorzitter niet persoonlijk en zelfs nauwelijks in zijn 
hoge ambt, want zeer zelden geschiedt het, dat ik de trappen naqr de 
tribune boven 's lands vergaderzaal betreedt. De enkele maal dat ik dit 
deed, zag ik de nu zeventigjarige als een beheerst en gespannen man in 
zijn zetel met de hoge rug, 's lands aangelegenheden, zoals die zich v66r 
hem voltrekken, geval, gewiekst en alert beheersen. Een niet geringe taak. 
lk' zou na de eerste twee uren reeds ineenzijgen van vermoeidheid. Hij 
doet het - rechtop en welgemoed - vele uren achtereen. 

Doch deze verdienste is het niet in de eerste plaats, die deze bescheiden 
burger de zevenligjarige hoge burger, doet gelukwensen met zijn leest. Het 
is, als ik het zeggen mag, de collegialiteit, die mij daartoe drijft: de ge
meenzaamheid van 't Ierantenvolk onder elkaar: ik heb grote bewondering 
voor mr. Kortenhorst, de journalist. 

lk lees altijd met collegiaal ontzag zijn levendige, erudiete en geestige 
kronieken in De Volkskrant. Een wekelijks genoegen van hoge orde. Hetgeen 
gij eerst recht bemerkt, wanneer de schrijver eens een keer verstek laat 
gaan, want dàn is dat ~en voelbaar gemis. Ge bemerkt eerst wal een 
kroniekschrijver is, wanneer hij er n ie t is. Dit is, meen ik, het beste 
compliment dat ik collega Kortenhorst maken mag. 

Hem lezende ontmoet ge niet alleen een reëel, jonge en zelfs wel dartele 
geest, doch tevens een eruditie, een kennis van zaken, een staatkundige 
bewogenheid, die - hoe luchtig ook gepresenteerd - bewonderenswaardig 
en verwonderingwekkend zijn. 

Bij al het andere werk, z6 goed en z6 jong te kunnen schrijven op een 
zeventigste_ jaar, wekt niet slechts de bewondering, doch ook een beetje 
jaloe:ûe van 

a -
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MR. VAN LEEUWEN 
.... wee, wee, de wolf . ... 

Daarover zei de heer Van Leeuwen, 
dat h~i niet wilde betogen, dat er in ons 
belastingsysteem geen lacunes zouden 
zijn, waardoor een zekere vermeerderde 
welstand kan 'worden verkregen zonder 
dat de fiscus zijn deel krijgt. 

Maar tljdig (en dat is altijd nuttig) 
wilde mr. van Leeuwen maar vast waar
schuwen, dat belasting op vermogens
vermeerdering in de praktijk neerkomt 
op belastingheffing wegens de waarde
vermindering van het geld. Met andere 
woorden. dat men belast een bezit, dat in 
werkelijkheid gelijk is gebleven, doch 
alleen maar in waarde verandert, omdat 
het geld in waarde is gedaald. Daar
tegen. moet de algemene opinie wakker 
worden geroepen. Er moet voor worden 
gewaakt dat deze waardevermindering 
van het geld niet langs slinkse weg tdt 
heffingsobject wordt gemaakt. 

Minister Hofstra antwoordde, dat het 
niet juist is. dat de vermogensvermeer
deringsbela5ting alleen maar nominale 
waardevermeerdering zou treffen; de 
belasting beoogt juist die voordelen te 
treffen. die door een reële waardever
meerdering ontstaan. 

De heer v. Leeuwen zal hem er aan 
houden. V. v.D. 

-- *--

Dr~. Korthals 
sprak te Zwolle 

Op initiatief van de afd. Zwolle-Zwol
lerkerspel van de V.V.D. hield de hee:r 
H. A. Korthals vrijdag 2 november een 
rede over de kabinetsformatie en andere 
politieke actualiteiten. 

Van andere afdelingen der kamercen
trale, die hiervoor waren uitgenodigd, 
waren vertegenwoordigers uit Almelo. 
Enschedé, Hardenberg, Hattem, Heerde, 
Hengelo, Kampen en de Noord-Oost-Pol
der aanwezig. De zaal was tot de laatste 
plaats bezet, hetgeen zowel voor de spre
ker als voor de afdeling Zwolle zeer ver-_ 
heugend was. 

De heer Korthals ging uitvoerig op de 
kabinetsformatie in. Daarna gaf de heer 
Korthals nog enige beschouwingen over 
de buitenlandse politiek. 

Onze binnenlandse politiek houdt nauw 
verband met hetgeen zich in het buiten
land afspeelt. Het zou beter zijn als West
Europa een eigen krachtig geluid zou 
kunnen laten horen tegenover de Ver. 
Staten en Rusland. 

In geschillen tussen het Westen en de 
Aziatische larlden waren de Ver. Staten 
nooit aan de kant van het Westen: Soe
karno werd het eredoctoraat in de rech
ten aangeboden en Foster Dulles maakte 
hem een compliment over de rechtsstaat 
in Indonesië! 

Het communisme, dat hoe langer hoe 
meer macht krijgt in het Oosten, dient 
met kracht te worden bestreden. Hulde 
bracht de heer Korthals aan het kranig 
verzet van het Hongaarse volk. 

De Verenigde Naties dienen een posi
tieve oplossing te brengen in de strijd om 
het Suezkanaal. Hammerskjoeld's reis is 
klaarblijkelijk op niets uit gelopen. Als 
Israël niet de zee in gedrukt wilde wor
den door de omringende Arabische lan
den moest het wel optreden om zich te 
handhaven. Door het niet optreden tegen 
Egypte was de positie van het Westen 
reeds zeer verzwakt. 

Na de pauze beantwoordde de heer 
Korthals enige binnengekomen schrifte
lijke vragen, naar aller tevredenheid. 

De voorzitter, de heer A. J. Tom, dank
te de spreker voor zijn boeiende uiteen
zetting, waarbij alle aanwezigen zich 
aansloten. De afdeling bleef hierna nog 
in besloten vergadering bijeen. 



VRLJIIEID EN DEMOCRA.TDI: 

* CUJn, WEEK. to.t WEEK * 
Weerzinwekkende 
provo~atie1 

De ontstellende gebeurtenissen in Hongarije 
hebben tenslotte ook in de communistische 

gelederen reacties teweeggebracht. Begrijpelijke re
acties, maar ook volslagen onbegrijpelijke, waarbij 
men nauwelijks zijn ogen kan geloven er men er ken
nis van neemt. 

Zo weet "Het Vrije Volk" te melden, dat de stille 
herdenking, die j.l. donderdag gedurende drie minu
ten plaats vond, op liederlijke wijze op het Museum
plein te Amsterdam door de Russen van de handels
delegatie werd verstoord. 

Op het ogenblik, waarop de lampen aangingen, 
gooiden zij de ramen van hun gebouw wijd open. 

Van dat ogenblik af snerpte drie volle minuten 
lang een radio op topkracht wilde Russische muziek 
over het plein. Om klokslag twaalf uur werden de 
ramen weer gesloten. 

Een ander meer dan ergerlijk voorbeeld, dat zich 
ook in Amsterdam afspeelde: 

Aan het begin van de drie minuten stilte heeft 
een hoofdstedelijke communist het nodig geacht op 
provocerende wijze een communistische vlag uit te 
hangen. 

Behoeven dergelijke onbeschaamde provocaties 
nog nader commentaar? 

Neen. Doch het is noodzakelijk, dat democratisch 
Nederland er op zo ruim mogelijke schaal van in 
kennis wordt gesteld. 

.Ook andere reacties 

Gelukkig zien we in communistische kringen, 
zowel internationaal als nationaal ook andere 

reacties. 
Voor sommigen is het tragische lot van Hongarije 

(Vervolg van pag. 1) 

een brand uitbreekt, moet deze worden geblust, 
voordat hij zich uitbreidt". 

Verder wordt er op gewezen, dat de Britse en 
Franse strijdkrachten een politiemacht vormen tussen 
de Israëlische en de Egyptische legers, totdat de Ver
enigde Naties deze taak overnemen. 

Even veelzeggend is het, dat in "Elseviers Week
blad" van de áfgelopen week Emanuel Shinwell, 
oud-minister van Defensie in het vroegere Labour
kabinet, zonder omwegen verklaart: "Ik sta in deze 
achter premier Eden". 

Trouwens: de schrijver van de rubriek "De Toe-
. stand" in de "N.R.Crt." (de heer Van Vloten niet 
·onbekend!) schreef op maandag 5 november ook· 
nadrukkelijk: "De Engelse en Franse actie heeft niet 

·imperialistisch machtshetstel ten doel en kan daarom 
·wellicht op den duur door de Verenigde Naties zelf, 
uitgedaagd tot daden, overgenomen worden". 

We begrijpen daarom ook niet, dat onze opponent 
het beeld van de inbreker heeft overgenomen, die 
beweert, dat het aan hem te danken is geweest, dat 

· de politie haar methoden heeft verbeterd. 
Naar onze mening is dat een onjuiste vergelijking. 

· Als men dan tóch een vergelijking wil maken, zou 
men dit moeten vergelijken met het geval, dat 
iemand door zijn abnormale en hoogst gevaarlijke 
buurman telkenmale met een revolver wordt be
dreigd, maar van de politie te horen krijgt, dat hij 
maar zo vriendelijk mogelijk tegen zijn buurman 
moet zijn en dat de politie pas kan ingrijpen als het 
werkelijk tot daden zou komen. 

Wanneer dan de bedreigde zich óók van een wa
pen voorziet en het tot een schietpartij komt, snelt 
de politie, door andere buren gealarmeerd, eindelijk 
toe. 

* * * 

We moeten tot een einde komen. 
Ieder blijk van tweedracht en ieder teken 

van zwakte tegenover een tegenstander, die zijn 
meedogenloosheid in het drama van Hongarije nog 
zojuist heeft gedemonstreerd, kan funest zijn. Laat 
ons nimmer de les van 1938 van München vergeten! 

Deze tijd, waarin wellicht over het lot en het leven 
van ons en ons nageslacht wordt beslist, eist helder 
inzicht, sterke zenuwen en moed. 

Dat de volken van het Westen voor het ontplooien 
van deze eigenschappen in eensgezindheid de 
kracht mogen opbrengen! 

A. 

oorzaak geweest, dat de stem van het geweten is 
gaan spreken. 

In ons land hebben enige communistische raads
leden, zomede enkele plaatselijke functionarissen van 
de C.P.N. voor het lidmaatschap bedankt. Voor 
hen bestond er een "tot hier toe en niet verder", 

Teleurstellend is het evenwel, dat niet meer com
munisten dit voorbeeld hebben gevolgd, gelijk b.v. in 
Oostenrijk, waar ongeveer vijfduizend communisten 
hun partijboekje hebben ingeleverd in verband met 
de Russische onderdrukking in Hongarije. 

In Nederland schijnt dat helaas niet zo hard te 
gaan, al zijn er ontegenzeggelijk symptomen van 
een communistisch verval. 

Dit blijkt o.m. duidelijk uit de uitslag van de 
jongste kernverkiezing bij de Amsterdamse Droog
dokmaatschappij, waar de communistische vakbewe
ging, de E.V.C., haar bestaande meerderheid verloor. 

Bij de vorige verkiezingen behaalde de E.V.C. n.l. 
ruim 55 procent van de geldige stemmen en zes van 
de elf zetels. Bij de verkiezingen, die vorige week 
zaterdag werden gehouden, kreeg de communistische 
E.V.C. 44,8 procent van de geldige stemmen en vijf 
zetels. 

Een belangrijke achteruitgang voorwaar. Een ach
teruitgang, nochtans, die veel en veel groter had 
moeten zijn. 

De stem vàn het geweten, van recht en menselijk
heid, heeft voor vele communisten in ons land 
helaas nog niet sterk genoeg geklonken. 

Naar meer eenheid 

Onze beschouwing van de vorige week waarin 
de wens werd geuit naar meer eenheid onder 

de nationale democratische partijen en het verplaat
sen van de meningsverschillen op een hoger niveau, 
stond, gelijk wel te verwachten was, niet ·alleen. 

"De Volkskrant" schreef dezer dagen in soortge
lijke zin o.m. als volgt: 

"Wij hebben in deze drie minuten ook overdacht, 
dat de liefde voor de vrijheid weer een band heeft 
gelegd tussen de democratische partijen". 

Het blad wijst er dan verder op, dat prof. Oud 
daar de ~fgelopen week in een vergadering voor de 
V.V.D. te Rotterdam eveneens gesproken heeft en 
het vervolgt dan: 

"Als straks binnenlandse vraagstukken weer de 
overhand krijgen, zal die eenheid niet blijven. Dat 
is ook niet nodig. De onderlinge verhoudingen van 
de constructieve partijen zou echter wel meer be
heerst kunnen worden door een gevoel van democra
tische verbondenheid dan tot nu toe. Men denke aan 
de verkiezingsstrijd toen de een de ander als aas voor 
de gemeenschappelijke vijand gebruikte. Meer willen 
we er nu niet over zeggen". 

Aldus "De Volkskrant". 
Ook wij willen er op het ogenblik verder niets 

over zeggen en slechts verwijzen naar onze beschou
wingen van de vorige week, die een zelfde doel na
streven als "De Volkskrant". 

Het verheugt ons, dat "De Volkskrant" zich in 
deze zin heeft geuit en wij hopen dat het blad als 
gevolg van zijn èigen woorden wat stijlvoller zal 
gaan optreden als het het nodig oordeelt de liberale 
politiek in ons land onder de loep te nemen. 

Ham$teren A-sociaal 

De hamsterwoede, die c;en deel van ons volk 
de afgelopen weken vertoonde zal velen 

hebben geërgerd en ges~hokt. 
Hoe deze zich precies in het gehele land heeft ge

uit, is ons niet precies bekend. Wel weten wij, dat 
zij in sommige delen van de hoofdstad, bepaald er
gerlijke vormen heeft aangenomen in het bijzonder 
in de z.g. volksbuurten. 

Het is wel zeer opvallend, dat het niet in eerste 
instantie de arbeidersbevolking was, die een pondje 
suiker of een fles slaolie extra kocht. 

Het was de georganiseerde zwarte handel uit de 
laatste wereldoorlog, die wederom met zakken rijst 
en tientallen flessen slaolie etc. demonstratief op 
straat liep, met het gevolg, dat de buurtbevolki.ng. 
die dit aanschouwde soms op een min of meer ru
moerige wijze reageerde. 

Dit euvel, dient, indien het zich weer mocht voor
doen, op afdoende wijze de kop te worden ingedrukt. 

Hier rust o.m. een zware en grote verantwoorde
lijkheid op de winkeliers, die echter in een wel bui-
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tengewone moeilijke positie verkeren omdat de 
inkopen door de georganiseerde zwarte ~andel veel-
al gesplitst worden gedaan. ' 

Wij hebben altijd nog een hamsterwet, die echter 
ook in de praktijk moeilijk hanteerbaar is. 

Kortom, wij staan hier voor een uiterst moeilijk 
vraagstuk. Niet nagelaten dient evenwel te worden 
ons volk _in al zijn geledingen met klem te wijze~ 
?P het fe1t, dat ha~steren een a-sociaal verschijnsel 
1s, waarvoor men Zich rondweg dient te schamen. · 

Nogmaal1: radio en. politiek 

Het in deze rubriek meermalen besprokeil 
vraagstuk van de wel zeer scheve verhou

dingen, die ons radiobestel kent met betrekking tot 
de verzorging van politieke uitzendingen in de ether, 
heeft, gelijk vanzelfsprekend te verwachten was, vele 
Kamerleden in het geweer geroepen. 
• Dit blijkt uit het Voorlopig Verslag over de be

groting v:an Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Verschillende Kamerleden noemen het huidige 

radiobestel, dat alleen de K.V.P. en P.v.d.A. in de 
gelegenheid stelt politieke propaganda via de ether 
te voeren een ondermijning van de democratie. 

Zij vragen terecht ook voor de andere construc
tieve partijen zendtijd. 

Andere Kamerleden merken in dit verband op, 
men mag aannemen, dat hier de socialisten en katho
lieken aan het woord zijn, dat dit een aanval op de 
duur betaalde vrijheid der omroepverenigingen zou 
zijn. 

Althans, zo lezen wij het in de dagbladen. 
Helaas hebben we op het moment, dat wij dit 

schrijven de woordelijke tekst van het Voorlopig 
Verslag niet voor ons. 

Doch als daar inderdaad wordt gesproken over de 
"duur betaalde vrijheid der omroepverenigingen", 
dan loopt zulk een opmerking toch werkelijk de spui
gaten uit. 

Men kent ons standpunt en wij worden niet moe 
het te herhalen net zo lang tot er op het terrein van 
het nationale radiobestel recht zal zijn gedaan: wat 
thans gebeurt is uitgesproken on-democratisch. 

Een belangrijk deel van ons volk wordt voor de 
microfoon stelselmatig aangevallen, terwijl het zich 
niet kan verdedigen. 

Dit is de democratie met voeten treden. Wij blij
ven ons ten zeerste verbazen, dat het Nederlandse 
volk dit slikt. Dit is en blijft de democratie om hals 
brengen. Wij zullen hiertegen met de meeste felheid 
blijven protesteren! 

De ].O.V.D. congresseerde 

Wederom mochten wij ook ditmaal getuige zijn 
van het tweedaagse congres van de Jonge

ren Organisatie Vrijheid en Democratie, dat ditmaal 
te Eindhoven werd gehouden. -

Zonder onderbreking hebben wij vanaf de oprich
ting van de J.O.V.D. de jaarlijkse congressen mee
gemaakt. Wij hebben aldus het voorrecht gehad te 
kunnen constateren, dat de J.O.V.D. elk jaar sterker 
wordt en er ook elk jaar in toenemende mate !n 
slaagt de politieke ontwikkeling van haar leden te 
verdiepen en te vergroten. Dit bleek op het jongste 
congres weer overduidelijk. . 

Wat zeer opvalt en wat ook uitermate verheugend 
is, is wel het feit, dat de jonge afgevaardigden heb
ben geleerd en nog steeds leren om hun politieke 
opvattingen vorm te geven. 

Ook ditmaal stonden de discussies op een verras
send hoog peil. 

Er bleek duidelijk uit, dat de liberale jongeren 
zich in hun afdelingswerk op een doeltreffende wijze 
bezinnen op diverse politieke vraagstukken. 

Het werk, dat de jonge liberalen in ons land ver
richten verdient in versterkte mate de aandacht en 
de steun van de ouderen. 

De jongeren stellen dit ten zeerste op prijs. Dit 
bleek o.m. wel zeer duidelijk op de wijze, waarop 
zij de Tweede Kamerleden drs. Korthals en mr~ 
Van Dijk begroetten, die beiden het congres inspi
reerden met een pittige toespraak. 

Zeer origineel en boeiend was ook de congres
rede uitgesproken door mr. Fokkema Andrere, die 
op een wel zeer treffende wijze de juiste toon vond . 
om de jongeren aan c te spreken. · 

Zijn congresrede werd dan ook meerdere malen 
door applaus onderbroken, terwijl de la.~gdu_rige bij
val, die de spreker aan het slot van ZIJn mteenzet
ting mocht ontvangen wel een bewijs vormde voor 
de appreciatie van de jongeren voor deze knappe 
rede. 

Al met al een geslaagd congres, dat nogmaals 
heeft onderstreept van welk een belang het is de 
ontwikkeling van onze jongeren nauwkeurig te vol• 
gen en hen, vooral ook in de afdelingen, actief in het 
politieke werk te betrekken. 
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N ajaafsvergadering Contactgroep voor VroUwen . 
in de Europese Beweging 

Interessante inleiding van mr. A. Stempel• 

Op ~1 . oktober j.l. vond te. Arnhem de najaarsvergadering van de Contactgroep 
voor Vrouwen in de Europese Beweging plaats, waar ondergetekende het genoe. 
gen had als vertegenwoordigster van de Vrouwen in de V.V.D. op te treden (zij 
is aJs zodanig mevrouw P. Walma van der Molen.Meindersma opgevolgd, die 
zich helaas, wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt had gezien te bedanken). 

De voorzitster, mevrouw dr. A. Wibaut-van Gastel, memoreerde in haar ope. 
ningswoord o.m. met vreugde, dat Nederland thans een vrouwelijke minister heeft 
al betreuroe zij het, dat aan mejuffrouw dr. M. A. M. Klompé niet een porte
feuille van Europese Aangelegenheden werd aangeboden. Terstond na haar be
noeming zijn haar namens de Contactgroep bloemen en een telegram gezonden. 

De volijveri-ge ervaren secretaresse, mevrouw Schalij, die thans te Bilthoven 
woont, is opgevolgd door mevrouw van Overbeek de Meijer. Wel zal mevrouw 
Schalij voorlopig als adviseuse werkzaam blijven. 

Naar aanleiding van de mededeling, 
dat mejuffrouw Elka Schrijver wegens 
gezondheidsredenen helaas de vrouwen
rubriek in het blad "Nieuw Europa" 
niet meer voor haar rekening kan ne
men, ontspon zich een discussie over de 
vraag of een aparte vrouwenrubriek 
wensel\ik is. Men kwam tot de conclusie, 
dat het in ieder geval wèl aanbeveling 
verdient, dat er steeds een vrouw zit
ting heeft in de redactie. 

zich tot dusver steeds op de vlakte had 
gehouden) enige punten heeft genoemd 
t.a.v. een Europese economische samen
werking inzake vrije in- en uitvoer; 
o. m.: 1. het z.g.n. institutionele punt 
(d.w.z. het in étappes verlagen van de 
invoerrechten; 2. een bijzonder mone
tair regime; 3. een sociale harmonisatie 
(gelijk loon- en prijsbeleid). 

Vervolgens liet mevrouw Wibaut ver
schillende delen van de wereld de revue 
passeren. Zij vroeg om het voor zijn vrij
heid vechtende Hongarije te steunen, 
door geld over te maken aan het Neder
Iandsche Roode Kruis. 

Vervolgens brachten de aanwezige 
"correspondenten" (vertegenwoordig
sters van diverse vrouwenverenigingen) 
haar opmerkingen, wensen en ervarin
gen naar voren, een agendapunt, dat on
derbrdken werd door een voortreffelijke 
door de Contactgroep aangeboden kof
fiemaaltUd. 

V.l.n.r. Mevr. Ir. A. Kuiper-Struyk, Mevr. mr. Q. de Roock-Beddingh, Mevr. mr. 
N.M. W. Detmeijer-Labberton, Mej. M. Hardeman, Mevr. Dra. A.M. Schade van 
Westrum-van 't Oever. 

Israël, dat zich bedreigd achtte door 
de deze jonge staat vijandig gezindo 
omringenqe mogendheden heeft het mo
ment, dat Rusland de handen vol heeft 
in Hongarije en Polen aangegrepen om 
tot actie over te gaan, hetgeen weer ge
leid heeft tot stappen van Engeland en 
Frankrtjlk. 

Dank zi,.i de K.S.G. werd na de Belgi
sche mijnramp een commissie ter bevor
dering van de veiligheid in de mijnen 
ingesteld, waarin ook twee Nederlanders 
zitting hebben. 

Eurapa-postzel{eb 
Verheugend is de uitgifte van Europa

postzegels, al was het dan - vanwege 
de onderling verschillende posttarieven 
- helaas nog niet mogelijk om de na
men van. de afzonderHike landen op· deze 
zegels achterwege te laten. 

Na gewezen te hebben op de op 19 en 
20 september door de Commissie Mon
net voor de Unificatie van Europa ge
houden vergadering over Euratom wees 
de voorzitster erop, dat Frankrijk, (dat 
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In de middagvergadering kreeg A. 
Stempels het woord over de najaE:rszit
ting van de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van Europa, In een inlei~ 
dend betoog wees spreker erop, dat de iri 
1949 opgerichte Raad van Europa de 
eerste internationale instelling is waar 
de beide in het politieke leven werk
zame factoren: regering (ministers) en 
volk (parlement) een rol spelen. Op het 
Haagse Europese Congres in mei 1948 
kon men twee stromingen onderschei
den: de continentale (o.a. Franse), die 
de nadruk legde op het parlementaire 
aspect en de Britse, die dit niet deed. 
·De Raad van Europa is een compromis 
geworden tussen deze beide stromingen: 
naast de Raadgevende Vergadering, die 
een parlementair karakter draagt, is er 
het Comité van Ministers. 

Sinds 1951 worden de leefen van de 
Raadgevende Vergadering aangewezen 
door de resp. parlementen. In Neder
land gebeurt dit door de voorzitters van 

de Kamers der Staten-Generaal, na over
·leg met de betreffende Commissies van 
Buitenlandse Zaken. 

O;ns land heeft in de Raadgevende 
Vergadering 7 afgevaardigden. Het 
merkwaardige feit doet zich voor, aldu:; 
mr. Stempels, dat 14 van het Franse en 
van het Italiaanse volk, nl. de commu
nisten, niet vertegenwoordigd zijn in 
meergenoemd lichaam. 

De zitting van de Raadgevende Ver
gadering duurt in totaal slechts 30 da
gen per jaar. Het is de gewoonte gewor
den om deze zittingsduur in drieën te 
verdelen en blieen te lkomen in april 

· <voorjaarszitting), oktober (najaarszit
ting) en dan nog eens in januari. 

Het presidium van de Raad van Euro
pa was begin september bijeen ter be
spreking van de Suezl~westie. Men was 
eenstemming van oordeel, dat het goed 
zou zlin indien over deze zaak uit Euro
pa een .,parlementair geluid" gehoord 
zou worden vóórd,at het vraagstuk in de 
Verenigde Naties ter prake kwam. De 

Op de voorgrond van links naar rechts: Mevr. S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer, 
Mevr. P. H. Smits-Witvliet, Mej. mr. M. M. F. v. Everdingen, Mevr. F. 
T. van der Torren-Veendorp, Mevr. J. L. Seret-Sijthoff, Mevr. mr. E. A. J. 
Scheltema-Conradi. 

meerderheid van het Comité van Minis· 
ters deelde deze mening echter niet. In 
dit verband wees spreker op de ver
schillen in inzicht, die in de Duitse 
Bondsrepubliek bestaan tussen de C.D.N 
en. de socialisten. Een soortgelijk ver• 
schil van mening geeft Engeland te zien 
waar de conservatieven de regerings• 
politiek t.a.v. Cyprus en de Suez-kwesti<> 
steunen en de socialisten niet. 

Gemeenschappelijke 
markt 

Ook de gemeenschappelij1ke markt 
kwam op de najaarszitting ter sprake. 
Men verstaat hier onder: 1. de afschaf
fing van onderlinge handelsb,~lemmerin
gen; 2. het aanvaarden van één .,buiten· 
tarief" (d.w.z.: gelijke invoerrechten) 
dit in tegenstelling tot de z.g. "vrijhan
dels-zone", waarbtj alleen aan eerstg~:

noemde eis wordt voldaan. Engelan1 
durft ,,vanwege te verwachten moeilijl<
heden met de binnenlandse publ\eke 
opinie" alleen mee te werken aan een 
partiële - immers niet voor agrarische 
producten geldende - vrijhandelszone. 

Een ander onderwerp, dat in Straats- · 
burg ter sprake kwam was het Europees 
Sociaal Handvest. een ontwerp-verdrag 
betreffende de sociale grondrechten. 
(Men denkt in dit verband aan een Euro
pese Sociaal-Economische Kamer en een 
dito commissaris.) 

De tekst hiervan is op aanbeveling van 
de Politieke Commissie tot stand geko
men in gemeen overleg tussen het Comi
té van Ministers en de Raadgevènde Ver
gadering. 

Jammer is, dat in de Staten-GEmeraal 
eigenlijk nooit tijd is voor de behande
ling van de verslagen van de Straats
burgse zittingen, aangezien deze ter spra
ke worden gebracht bij de begroting van 
buitenlandse zaken, die alle aandacht op
eist. 

In de nabespreking bleek overigens, 
dat men overweegt om in januari een 
Verenigde Vergadering van de beide Ka
mers der Staten-Generaal te beleggen, 
teneinde van de Europese zaken in het 
centrum van de belangstelling te kunnen 
plaatsen. 

J, HEFTING. 
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Flitsen van Het Binnenhof (11) 
Het conflict in het Midden-Oosten • Drs. H. A. Korthals ak

koord met de actie van Israël. Frankriik en Engeland • De les van 
Hongarije • Offers voor onze defensie ~ Instemming met tweede 
parate divisie • Kriigsmacht zii weerspiegeling van moderne so
ciale verhoudingen • Nederland kan ziin Marine niet missen. 

I n tegenstelling tot dictato~s zijn ~~
mocraten in moreel opzicht altiJd 

kritisch. Daaarom was het begrijpelijk, 
dat er in de vrije wereld verschil van 
mening kon heersen - zelfs onder de 
partijgenoten :van Eden - over de 
Brits-Franse actie in Egypte vooral om
dat een zuiver oordeel werd bemoeilijkt 
door het tijdstip waarop de actie ge
beurde, waardoor de belangrijke achter. 
grond van het politieke beeld nevelig 
was geworden. 

Geruime tijd heeft minister Staf ver
geefs gewacht op richtlijnen van het 
Navq-opperbevel inzake wijziging van 
de divisie-organisatie in verband met 
het gebruik van atoomwapenen. 

aan de toegenomen betekenis van die 
luchtmacht, waarna hij besloot: 

Het Westen heeft hoge waarden te 
verdedigen. Nog meer dan tot dusver 
zal dat de volken moeten worden inge
scherpt. Bovendien zal de krijgsmacht 
echter van de moderne sociale verhou
dingen een weerspiegeling moeten zijn. 

Door haar wezen doet een krijgs
macht er geruime tijd over om moderne 
maatschappelijke, menselijke verhoudin
gen over te nemen. Moge de bewinds
man niets nalaten die tijd te verkorten. 
Geen verouderde opvattingen over tucht 
passen in de moderne krijgsmacht. De 
krijgsmacht moet een instituut zijn, 
wäarin elkeen zich gedragen weet door 
het besef, dat zijn werken nuttig is en 
dat zijn werken wordt gewaardeerd; 
waarin ieder gezien wordt als de mede
werker van hen die de leiding hebben. 
Wanneer het zo is, dan is het moreel 
ook een goed moreel. 

* * * 
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Het morele oordeel, louter over wat 
zich op de voorgrond afspeelde, kon met 
het oog van kritische democraten anders 
uitvallen dan wanneer het totale beeld 
in ogenschouw werd genomen. Er was 
ook nog verschil van mening mogelijk 
naar gelang de "officiële" motivering 
van de actie ai of niet in het oordeel 
werd betrokken. 

Drs. Korthals juichte het toe, dat de 
minister heeft gemeend een beslissing 
nièt langer te mogen uitstellen. Wij 
hebben immers op het nemen van een 
beslissing al een paar jaar aangedron
gen. Wij hadden de reorganisatie gaar
ne eerder gezien en vooral ook gaarne 
eerder voorbereid gezien, zodat de mi
nister met zijn werken, b.v. bouwwer
ken zich niet was blijven. baseren op lret 
oude Iegerplan, maar ;;o;ich reeds enige 
jaren had ingesteld op het nieuwe. 

•• ;o•< 

Onze marine-expert, de heer a~· "'"' 
meester, betoogde dat men ' 

G. RITMEESTER 

Drs. H. A. Korthals, onze deskundige 
in de Tweede Kamer op het terrein van 
de buitenlandse politiek en de defensie, 
was zeer besllst van mening, dat Israël, 
Frankrijk en Engeland, na de misluk
king van de interventie van de Verenig
de Naties (i.c. Hammarskjöld) niet an
ders konden handelen dan zij hebben ge
daan. 

Hij verklaarde dit vorige week bij de 
behandeling van de begroting van Oor
log en Marine. Hij was het eens met de 
a.r. Bruins Slot, dat de militaire opera. 
ties van Israël tegen Egypte niet het 
karakter droegen van een agressie, 
maar van wettige Zelfverdediging. 

De Frans-Britse maatregelen hadden 
ten doel - en dat is ook gèlukt - een 
volslagen oorlog tussen Israël en Egypte 
te voorkomen. De militaire maatregelen 
van Frankrijk en Engeland hebben het 
mogelijk gemaakt, dat Israël zijn actie 
tot zelfverdediging kon voltooien. Voorts 
was 't voor ve~en duidelijk, dat Egypte 
bezig was zich geheel in de armen van 
Rusland te werpen. 

Egypte. was en is hard op weg ·een 
satellietstaat van Rusland te worden. 
De nationalisatie van het Suezkanaal 
betekende aldus een bedreiging van de 
economische toekomst en de veiligheid 
van de landen van West-Europa. Zij 
betekende de beheersing van het Suez
kanaal door Rusland. 

Het conflict kwam door de militaire 
actie van Israël in een acuut stadium. 
Onder deze omstandigheden konden de 
meest belanghebbende landen van West-· 
·Europa niet werkloos toezien. Gevolg 
geven aan de wens der verenigde Na. 
ties zou hebben betekent, dat Israël na 
luttele maanden aan de genade van 
Egypte gesteund (met Russische wape
nen) zou zijn overgeleverd en dat het 
Suezkanaal definitief onder Russisch
Egyptische beheersing rou zijn geko
men. 

Daarom was een optreden van Brits
Franse zijde gerechtvaardigd. Wij staan 
hier voor het feit dat de positieve in
ternationale rechtsorde helaas een der
mate onvoldragen karakter draagt, dat 
zij een dergelijke eigen richting recht
.vaardigt, omdat de Verenigde Naties 
tegen de bedreiging van de in het ge
ding zijnde rechtsbelangen geen be
scherming boden. 

Gezien de aan onze fractie toegemeten 
tijd kon drs. Korthals niet uitvoerig 
over het Midden-Oosten spreken maar 
hij hoopte dit bij de behandeling van de 
begroting van Buitenlandse Zaken te 
doen. 

* * * 

De zware offers, die de defensie 
vergt, dient men volgens drs. 

Korthals te beschouwen als de premie, 
di.e moet worden betaald om erger on
heil te voorkomen. Wat erger onheil is, 
toont Hongarije: de vertrapping van 
alle menselijke waardigheid, de heer
schappij van demonische krachten, die 
het leven tot een hei maken. 

Hongarije heeft ons geleerd, dat 
woorden als "vre·edzaam naast elkander 
leven" holle .fraseologie zijn, waarach
ter een systeem schuilgaat, dat gelijk 
het nazi-bewind, de onvoorstelbare laf
hartigheid begaat om mensen, die over 
de vrijheid van. hun volk komen onder
handelen, gevangen te nemen. 

In de huidige tijd zal de paraatheid 
zo groot mogelijk moeten zijn, betoogde 
drs. Korthals en daarom staat hij ach
te>: de gedachte van een tweede parate 
devisie zoals de regering nu van plan 
is. 

* * * 
Evenals vorig jaar hield drs. Kort-

hals weer een gedegen pleidooi 
voor aanpassing van onze luchtmacht 

over kan denken zoals men wil, ' : 
Nederland kan zijn marine niet m1ssen. 
Dat is eenvoudig uitgesloten. Maar 
waneer dat zo is, wanneer wij de sche
pen uitsturen, moeten wij er ook voor 
zorgen, dat wij goede schepen hebben. 

Daarom betreurde de heer Ritmeester 
het, dat een deel van onze fregatten zo 
verouderd is. De Flores stamt uit 1926, 
de Marnix uit 1936, de Van Brakel, Van 
der Zaan, Van KiDsbergen en Van 
Speyk stammen uit 1937-1940, de vier 
Boeroe's, van Australië overgenomen, 
uit 1941-1943, de Johan Maurits van 
Nassau en de zes zogenaamde escort
destroyers zijn in 1944 uit de Verenigde 
Staten ontvangen. 

Minister Staf heeft gezegd, dat hij 
tegen 1961 zal beginnen met het ver
nieuwen van deze fregatten, maar hij 
moet niet uit het oog verliezen, dat er zo 
weer drie jaren verstrijken voor men 
aan de vernieuwing begint. In die tijd 
varen die oude schepen dus nog en dan 
moeten wij maar hopen, dat er niets ge
beurt. 

Wij hebben, aldus de heer Ritmeester, 
als er geconvoieerd moe• worden, ook 
een taak ten aanzien van de Nederland. 
se handelsschepen, die de grote zeeën 
bevaren. 

•... pleidooi voor de marine . ... 

tuigen nog wat langer had geduurd, 
zouden de geallieerden de grootste 
moeite hebben gehad om het te redden. 

Toen de oorlog begon, had Duitsland 
57 onderzeeboten en 58 in aanbouw, 
maar toen de oorlog ten einde was 
bleek, dat Duitsland 781 onderzeeboten 
verloren had. Die cijfers staan vast. 

Wanneer men nu ziet, dat Rusland op 
het ogenblik reeds meer dan 500 onder
zeeboten heeft, alle met snorkel-appa
raten en de nieuwste vindingen uitge
rust, waarvan 350 voor de diepzee zijn 
bestemd, dan is het wel zeker, dat wij 
met onze bondgenoten de grootste 
moeite zullen hebben om de handels
vloot te beschermen. En de handels
vloot is absoluut nodig voor het aanvoe
ren van alles wat de bevolking van een 
land nodig heeft en ze is nog veel har
der nodig voor alles wat een leger no
dig heeft. Wij mogen niets nalaten dat 
ten voordele van onze marine is. Dat 
geldt ook voor de mijnenveegdienst. 

DRS. KORTHALS 
• • . :achter Israël, Frankrijk en 

Engeland ...• 

Daarmee moeten wij vooral rekening 
houden. Wij moeten niet vergeten, dat 
in de vorige oorlog anderhalf miljoen 
ton van onze handelsvloot met 4000 
man en alle lading verloren is gegaan . 
Als de oorlog met duikboten en vlieg-

Uiteraard kan niet worden verwacht, 
dat de minister direct tegemoetkomt 
aan de denkbeelden van onze geestver
wanten, maar met hun kritische be
schouwingen houden zij de minister en 
zijn medewerkers wakker. De kritiek 
heeft zonder twijfel invloed. Dat blijkt 
wel uit de beslissing omtrent een klei-

···~~vfsîe; waardoor volgend jaar een 
begin kan worden gemaakt met de vor
ming van een tweede parate divisie. 

Provinciale dag van de Vrouwen in de V.V.D. 
in Zuid-Holland 

Stedenbouw en woningbouwproblemen ter sprake 

D e Vrouwen in de V.V.D. in de pro
vincie Zd.-Holland hielden voor de 

derde maal een Provinciale Dag en wel op 
6 november j.l. Ditmaal trad de Vrou
wengroep te 's-Gravenhage als gastvrouw 
op; het bestuur mocht ruim 100 geestver. 
wanten begroeten. 

De voorzitster van de Haagse Vrouwen
groep, mevrouw mr. N. M. W. Dettmeyer 
-Labberton sprak het welkomstwoord, 
waarin zij vooral uitdrukking gaf aan 
aller gevoelens in deze - voor vrijheid 
en democratie - zo droeve dagen. De ge
vallen strijders voor de vrijheid in Hon
garije ·werden in een korte stilte her
dacht. 

Spreekster meende echter, dat juist NU 
, deze Provinciale Dag doorgang moest 

vinden: kennis van zaken is en blijft no
dig;; ook op het terrein van steden. en 
woningbouw. 

Dorp en stad 
Aan de hand van lichtbeelden, kaarten 

en foto's gaf mevrouw ir. A. Kuiper
Struyk een kort historisch overzicht van 
de ontwikkeling van dorp en stad. 

De geweldige bevolkingsaanwas in de 
afgelopen eeuw èn de snel opkomende in
dustrie leidden tot moeilijkheden in de 
huisvesting der arbeiders. 

De Woningwet van 1902 bracht de zo 
nodige overheidsvoorschriften. 

Spreekster vestigde verder de aandacht 
op de onafwendbare groei van de "Rand
stad Holland" en op de zo nodige sane
ring van oude stadsgedeelten. 

Sociale voorbereidingen hiervoor kun
nen NU reeds getroffen worden. 

Zij besloot met allen op te wekken uit 
kracht van de liberale beginselen met 
vooruitziende blik mede te werken aan 
de voortgang van de stedenbouw. 

Bungalows 
Daarna behandelde mevrouw ir. A. P. 

van Rood-van Rijswijk de problemen in 
de woningbouw van heden. Het woning
tekort is de grootste nood van Neder-

' land! Het hoge peil van 1940 is in de 5 
bezettingsjaren wel grondig gewijzigd in 
een woningtekort van honderdduizenden. 

Een oplossing zag spreekster in het tij
dig plaatsen van "prefabricated'? bunga
lows op die terreinen, die op de duur 
blijvend bebouwd zullen worden. De kos
ten van het bouwrijp maken moeten voor 
deze gronden toch betaald worden;; zij 
bieden echter tweemaal woongelegenheid. 

Komen deze terreinen voor vaste bouw 
aan de beurt, dan verplaatst men eenvou
dig de bungalows naar een nieuw terrein. 
Dit . systeem bevordert ook de doorstro
ming oMer de bewoners. 

Spreekster gaf toe, dat dit een dure 
oplossing was, maar zij meende, dat de 
noodtoestand de toepassing gebood. 

Verder vestigde zij vooral de aandacht 
, op het feit, dat tegenwoordig de stem 
van de vrouw veel meer gehoord wordt 
in de woningbouw! En wel door de wo
ning(studie)commissie van de Ned. Huis
houdraad en de Vrouwenadvies commis
sies, die reeds in een aantal gemeenten 
bestaan. 

?:ij besloot met de vrouwen in de V.V.D. 
op te wekken te streven naar de instel
ling van zo'n J:Ommissie in eigen woon
plaats en drukte allen op het hart ook 
werkelijk deel te nemen aan de werk
zaamheden! ' 

Nadat beide spreeksters nog een aan
tal vragen hadden beantwoord werd deze 
bijeenkomst besloten met een genoeglijke 
en smakelijke lunch. 

's-Middags werd in autobussen een 
rondrit gemaakt door Den Haag onder 
deskundige leiding van de Gemeentelij
ke Dienst voor Wederopbouw en Volks-

V. v.D. 

C.pM - 4na I'II!Jr- ... ...._ .. ..,, 

Maji.Hr. Joh. H. ~. Älexalltl.
ttraat 16, Heer .... 

huisvesting. Hierbij werd natuurlijk voor. 
al aandacht besteed aan de stadswijken 
na de bevrijding gebouwd; enige in aan
bouw-zijnde woningblokken werden be· 
keken. 

Deze geslaagde dag eindigde op de bou
levard in Scheveningen, waar men bij een 
kopje thee volop kon . genieten van de 
grijsgroene, woelige zee. A. J. S. 

Vrouwen in de V.V.D. 
te Rotterdam vergaderden 
De plaatselijke organisatie Rotterdam 

van de Vrouwen in de V.V.D., had op 
woensdag 31 oktober 1956 als eerste sa
mentreffen van haar leden in het nieuwe 
verenigingsjaar weer een gezamenlijke 
koffiemaaltijd in de.Franse zaal van het 
Beursrestaurant georganiseerd. 

Het gemeenteraadslid mevr. ir A. 
Kuiper-Struyk opende na de maaltijd het 
gesprek met te vertellen over de ~elan?
rijke besluiten, die het afgelopen Jaar m 
de gemeenteraad zijn gevallen ep over de 
plaatselijke problE:men, die zich dit jaar 
voor zullen doen. 

Ter sprake kwamen o.a.: verplaatsen 
van de veemarkt, tekort aan recreatie
ruimte, krotopruimingen, scholenbouw .. 

Het was prettig enige dames uit Schie
dam te kunnen begroeten, waar een 
week geleden een nieuwe vrouwengroep 
is opgericht. 

E. H. B.-V. 
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GESPREK MET Mr. VAN RIEL 

Vertegenwoordiger van allure en formaat, 

Zou men, met recht, de heer meester H. 
van Riel, een zéér voorlijk politicus 

mogen noemen? 
Twijfelt gij? En wat zegt gij dan van een 

knaapje, dat, van zijn zevende jaar af, zéér 
welbewust in de politiek geïnteresseerd was? 
Dat, op die leeftijd reeds, in Hoofddorp (waar 
papa van Riel toen postdirecteur was) op moe
ders schoot voor het koffyhuis waar stembu
reau wez:d gehouden, zat af te turven wie er 
stemmen gingen en noteerde . op w i e zij ver
moedelijk hun stem gingen uitbrengen? 

Wat zegt gij bovendien van de student Van 
Riel, die op zijn z e s t i e n d e jaar aan Lei
dens roemruchte alma mater werd ingeschre
ven? 

"Na de vierde klas" - vertelt de man die 
thans lid van de Eerste Kamer, Gedeputeerde 
van Zuid Holland, ondervoorzitter onzer par
tij is - "na de vierde klas ging ik van het 
Asser gymnasium, kreeg een jaar privaatles
sen van dominus Bakhuysen van den Brink 
(de huidige Leidse hoogleraar), die toentertijd 
stond in het kleine Nieuw-Dordrecht onder 

. Emmen, en deed na dat jaar mijn staatsexa
men". 

- Waarom ging u zo vroegtijdig van het 
gymnasium? 

- Omdat ik een ontzettende afkeer van de 
school had. 
i-En.toen? 
' - Toen ging ik in Leiden oude talen stude

ren. Ik had op het gymnasium veel gelezen. 
Vooral klassieke geschiedenis. Geschiedenis èn 
sociologie zijn nog mijn leeshobbies. Maar na 
een jaar reeds verwisselde ik de klassieken 
"Voor de rechten. · 

-Waarom? 
- Omdat ik er onvoldoende maatschappe-

lijk perspectief in zag èn omdat ik te lui was 
om iedere dag drie uur Latijn en Grieks te le
zen. u kunt dat dus een combinatie van luiheid 
en materialisme noemen. 

-En toen? 
- Toen ben ik afgestudeerd in de rechten 

en, na korte tijd adjunct-secretaris van de 
Dordtse Kamer van K6ophandel geweest te 
zijn, als, U kunt dat gerust klerk noemen, bij 
het bankhuis van de heren Mees en Zoonen 
(nog steeds met twéé o's) in dienst getreden. 
Op de juridische afdeling. Ik ben daar tenslot
te directeur geworden. 

* * * 
Het vroegrijpe knaapje van Emmen, mr. H. 

v. Riel, zit tegenover mij achter zijn 
schrijftafel in de deftige, stemmige gedeputeer
denkamer aan de Haagse Voorhout. Een man 
met een slim gezicht, waarin een sigaar en 
twee geestige ogen. Een man met een boeien
de, concise betoogtrant, een grage prater over 
vele onderwerpen, die hij - naar het mij voor
komt :- grondig beheerst. Een welsprekende 
erudiet, die graag ·en gul zijn woorden en zin
nen zo duidelijk en zo exact mogelijk formu
leert, een man die in zijn eigen betoogtrant ge
noegen schept. Bij al zijn ernst een man met 
humor. 

Van zijn zevende jaar af geïnteresseerde in 
de landspolitiek. 

- Bij ons thuis werd vrijwel niet anders dan 
over politiek gesproken. 

Grootvader Harm Smeenge, der Schippers· 
keêrlen God en óók lid van de volksvertegen· 
woordiging, was de levende en levenwekkende 
bron van die belangstelling. Zoals later Lei
dens de Blécourt, de hooggeleerde man van het 
oud-vaderlands recht, hem de historiserende 
tendens in het liberalisme, dat hem altijd heeft 
bezig gehouden, heeft doen ontwaren. "In het 
liberalisme", zegt Van Riel, "is een sterk ver
band te onderkennen met de historie". 

- Ik zou miJZelf behoudend liberaal willen 
noemen. Dat wil niet zeggen, vooràl n i e t 
zegge_n, dat ik behoudzuchtig ben. Mijn credo 
is, dat de verandering van de maatschappij 
zich vrij snel in een bepaalde richting zal moe
ten ontwikkelen. Dat deze verandering zal die
nen te leiden naar de volledige geïntegreerd
beid van de meerderheid der bevolking in de 
maatschappijvorm; de mensen die deze meer
derheid vormen moeten het gevoeJ hebben, dat 
zij in de wereld, waarin zij zich bevinden tot 
hun recht komen. 

Er komt een· verse sigaar. in het beweeg
lijke, schrandere gezicht. Een kleine griffie
juffrouw brengt koffie die, als in ieder groot 
kantoor, deze edele naam nauwelijks verdient. 
Men . wijkt even af van de hoofdlijnen. Men 
spreekt over de Leidse studententijd, waaraan 
de hoge heer en de vulpenvoerende bezoeker 
beide hun deel hebben gehad. De heer was 
daar drie•jaar jonger dan de bezoeker. Inder
tijd ontgroende de bezoeker de heer. Het kan 
verkeren. 

"Neen", zegt de heer, "noch op het gym- -
nasium, noch in het Leidse studentencorps heb 
ik enige rol vervuld. Ik miste de sociale allure 
die daarvoor nodig is". 

Dan gaat het gesprek weer in de richting 
van het begin. 

* * * 

- Mijn grote bezwaar tegen de arbeiders
beweging is, dat zij zozeer op af

gunst is gebaseerd. - Ik ben in geen enkel 

opzicht voorstander van het gelijkheidsideaitl. 
Het tota:le beleid moet erop gericht zijn aan 
het rechtstreven van den mens en van de men
sen tegemoet te komen, óók wat hun eigen 
positie betreft; maar dit beleid moet niet tege
moet komen aan het egalisatie-streven, dat 
een teken van zwakheid is. - Dit is één van 
mijn overtuigingen. - Een andere overtuiging 
is, dat politieke en maatschappelijke systemen 
alle ondergaan doordat de leidende groepen 
het vertrouwen in zich zelve verliezen; zij gaan 
n i e t onder door de drang van beneden af en 
van onder op. 

De man aan de bescheiden kant van de brede 
tafel ervaart eens te meer dat de Van Rielse 
ideologieën, allen passend in de liberale levens
en maatschappij beschouwing, binnen dit bre
de raam, toch hun geheel eigen plaats en kleur 
hebben. Zij zijn verworven uit brede kennis, 
geput uit een ontzagwekkende belezenheid èn 
scherpzinnigheid. Het is niet uit vleierij wa}l
neer men vrijelijk erkent dat deze man een fas-
cinerende persoonlijkheid is, zonder de droog
heid van de geleerde, zonder de eenzijdigheid 
van vele politici. 

-- En hoe vindt u het, lid van de Eer-Le 
Kamer geworden te zijn? 

-Buitengewoon plezierig. 
- En het gedeputeerdeschap? 
- Oók buitengewoon plezierig. Ik heb graag 

. een executieve betrekking. 
- En de commercie vaarwel gezegd? 
- Waarachtig niet. Mijn commissariatEm 

houden de band met het commerciële leven _ 
van Nederland in stand. Dit verband zou ik 
niet graag missen, vooral de relatie met R. 
Mees & Zoonen is mij zeer dierbaar geworden-. 

* * * 

Het is zaterdagmiddag half één. Nog één , 
bezoeker moet worden te woord ge

staan. Onda~ks de behoefte aan een g o e d 
kop koffie, zou ik best nog een paar uur met 
mijnheer de senator hebben willen praten. Het 
interview, als een journalistieke taak aan
vaard, is een menselijk genoegen geworden. 

Mr. Van Riel zal in onze Eerste Kamerfractie 
buitenlandse zaken en defensie gaan "doen". · 
Maar er is geen twijfel aan, dat zijn veel
zijdigheid hem ook naar andere terreinen zal 
doen afdwalen. 

Wat in het zevende levensjaar, onder invloed 
van grootvader en moeder, begon, heeft zich 
voortgezet tot de (stellig slechts voorlopige) 
apotheose van het Eerste Kamerlidmaatschap. · 

De bezoeker is geen visionair, noch (oil- · 
danks zijn naam) profeet. Maar hij voorspelt 
dat met het senatorschap de laatste schrede 
op de weg n i e t is gezet. E1l hij constateert 
- buiten op de Haagse Voorhout gekomen -
er waait een frisse novemberwind, die de ver
geelde, dode blaren van de bomen blaast -
dat onze partij in Van Riel een publieke ver
tgenwoordiger bezit, waar zij prat op mag 
gaan. 

Een vertegenwoordiger van allure en for
maat. 

ELIAS 



Vlammend protest 
Mijnheer de hoofdredacteur, 
Een ·vlammend protest wil ik uitspre

ken tegen het gedeelte van het hoofdar
tikel in Vrijheid en Democratie van deze 
week, dat gaat over de gebeurtenissen in 
het Midden-Oosten en dat ik zeer ver
werpelijk acht. 

Reeds degeen, die zich uitsluitend 
baseert op· de "werkelijkheid van van
daag" en die het niet zo nauw neemt met 
de beginselen van moraal en gerechtig
heid, zoals het hoofdartikel meent te 
moeten doen ten aanzien van de situatie 
in het Midden-Oosten (in tegenstelling 
tot de behandeling van de kwestie-Hon
garije), zou dienen in te zien, dat de 
Brits-Franse actie tegen Egypte - een 
schending van het internationaal recht -
een catastrofale blunder betekent. Dit had 
men kunnen vaststellen zelfs vóórdat dit 
optreden van Londen en Parijs in een 
jammerlijk fiasco was geëindigd, zoals 
thans het geval is. 

L Onder het onoprechte voorwendsel 
de strijdende partijen (Israël en Egypte) 
te willen scheiden, hebben Engeland en 
Frankrijk een eenzijdige actie tegen 
Egypte ontketend, die erop was gericht 
het vraagstuk van het Suezkanaal, een 
internationaal geschil, met de wapens te 
beslissen en vooral beoogde president 
Nasser van Egypte, welke zich ongetwij
feld aan vele provocaties heeft schuldig 
gemaakt (die overigens geen zelfstandig 
Brits-Frans militair optreden rechtvaar
digden), van diens voetstuk te stoten. 
Er zijn aanwijzingen, dat Londen en Pa
rijs Israël hebben aangemoedigd Egypte 
binnen te vallen om zo een excuus te 
krijgen voor de Brits-Franse aanval. De 
twee lanJen hebben het risico van een 
derde wereldoorlog (tijdelijk) vergroot. 

2. Men kan vaststellen, dat dank zij de 
Brits-Franse actie Nassers·;,prestige" he•· 
laas groter is dan ooit tevoren. 

3. Het Suezkanaal, dat Londen en Pa
rijs. juist wilden "beschermen", is door 
de actie van Eden en Mollet geblokkeerd 
en de vrije vaart erdoor is juist door hen 
in gevaar gebracht. 

4. Het prestige van het Westen, in het 
bijzonder van Engeland en Frankrijk, is 
door het onverantwoordelijke optreden 
van Londen en Parijs ernstig geschaad. 

·Het wantrouwen tegen het Westen in de 
Aziatische en Afrikaanse wereld, waar 
het Westen ook waardevolle vrienden 
had, is weer nieuw voedsel gegeven. 

5. Het is welhaast onvergefelijk, dat 
Londen en Parijs de Sovjet-Unie de kans 
hebben gegeven op te treden als de "red
der" van Egypte. Na Boelganins nota· is 
het staakt-het-vuren gekomen en zo is 
de indruk gewekt, dat de Russische 
waarschuwing een Brits-Franse capitula
tie heeft veroorzaakt. 

Voorts moet men met grote droefenis 
constateren, dat de Russen, naar valt aan 
te nemen, dat de verwarring in het Mid
den-Oosten, waaraan Londen en Parijs 
voornamelijk schuldig zijn geweest; heb
ben geprofiteerd om het Hongaarse volk 
te kunnen neerslaan. 

6. Door de Brits-Franse actie is onno
dig verlies van mensenlevens veroorzaakt 
en grote materiële schade aangericht. 

7. Zoals de leider van de Britse libe
ralen, Jo.seph Grimond, 8 november in 
het Lagerhuis heeft opgemerkt, is er geen 
sprake van dat de opgerichte politie
macht van de V.N. de Brits-Franse troe
pen zal "vervangen". Als het de Britse en 
Franse regeringen werkelijk van het be
gin af ernst was geweest een "politio
neel" ingrijpen te bewerkstelligen, dan 
zouden zij in plaats van een actie door 
de Veiligheidsraad met veto's te blokke
ren, kort na de Israëlische aanval op 
Egypte, onmiddellijk in de V.N. de zen
ding van een internationale strijdmacht 

·naar het Midden-Oosten hebben moeten 
voorstellen. Dit hebben zij niet gedaan. 

Nu de Britten later toch nog met deze 
gedachte zijn komen aandragen, kon dit 
alleen maar worden verklaard als een 
noodsprong onder druk, die zij hadden 
kunnen verwachten, van de mening van 
de overgrote meerderheid der wereld, 
waaronder de Verenigde Staten, het ver
standige deel van de Britse natie (o.m. 
vooraanstaande conservatieven), Canada, 
Noorwegen, Denemarken, Italië, Turkije, 
Pakistan, India en Ceylon (helaas ont
breekt Nederland in deze rij). Als werke
lijke initiator van de zending van een 
strijdmacht der V.N. moet men beschou-

wen Lester B. Pearson, Canadees mi
nister van buitenlandse zaken. 

De Brits-France actie was blijkens de 
feiten niet gericht op "handhaving van de 
vrede", maar op bezetting van het Suez
kanaal om het daarover bestaande ver
schil, waarvan de uiteindelijke oplossing 
langs vreedzame weg nog geenszins was 
uitgesloten, gewapenderhand in hun voor
deel .te beslechten. De andere belangheb
benden bij het Suezkanaal- bijv. Noor
wegen, het tweede land op de lijst van 
gebruikers na Engeland - zijn niet ge
raadpleegd over deze actie. 

De Britse regering heeft net gedaan, 
alsof het aan haar te danken is geweest, 
dat de V.N. eindelijk tanden zouden krij
gen, maar dan zou een inbreker net zo 
goed kunnen betogen, dat het aan hem te 
danken is geweest, dat de politie haar 
methoden heeft verbeterd, aldus - te
recht - de bovengenoemde heer Gri
mond. 

Het om zakelijke, juridische èn morele 
redenen volstrekt verwerpelijke beleid 
van Eden en Mollet heeft gelukkig onder 
de druk van de publieke opinie niet lang 
stan9 kunnen houden, doch onnoemelijk 
kwaad is erdoor gesticht. Het is betreu
renswaardig, dat de redactie van Vrij
heid en Democratie heeft getracht deze 
rampzalige politiek, waarvan. alle heil
loze gevolgen nog niét zijn te overzien, 
te verdedigen. 

Mr. H. van Vloten. 

Huurblokkering 
Ir. G. P. J. E. M. van Weezenbeek, te 

Dordrecht, voelt zich teleurgesteld over 
dat gedeelte van de in ons blad van 3 
november afgedrukte rede van prof. Oud 
bij de algemene politieke beschouwingen 
in de Tweede Kamer, dat handelt over 
het huurvraagstuk. 

Próf; Oud herinnerde ·i er in -die rede· 
aan, dat hij bij de eerste besprekingen 
over de Kabinetsformatie, toen een op
lossing voor de eerstvolgende stap in de 
hurenkwestie moest worden gevonden en 
twee standpunten recht tegenover elkaar 
stonden, zich niet principieel heeft ge
keerd tegen een mogelijke oplossing in 
dien zin, dat de huren met 25 pct. zouden 
worden verhoogd,· maar de helft daarvan 
voorlopig zou worden geblokkeerd. 

Wanneer we dit maal ons (voorlopig 
zeer kort) commentaar voorop mogen 
plaatsen, dan willen we er gaarne op 
wijzen, dat de heer Oud uitsluitend in be
ginsel is akkoord gegaan met de gedach
te, een deel dezer huurverhoging aan de 
verbetering van het huizenbezit ten goe
de te doen komen. 

Hij heeft toen echter al zijn twijfel uit
gesproken orrltrent de praktische uitvoer
baarheid en hij heeft dat thans in de Ka
mer met nadruk herhaald. We laten hier 
nog eens woordelijk volgen hetgeen de 
heer Oud daarover blijkens onze publi
catie van 3 november daarover in de Ka
mer zei: "Die twijfel heb ik nog, n.l. of 
men het zo zal uitvoeren, dat )let niet zal 
moeten leiden tot een geweldige ambte
lijke rompslomp en tot een uitbreiding 
van het overheidsapparaat. Daarop ben 
ik niet gerust. Ik hoop niet, dat wij het 
zullen moeten beleven, dat de heer Witte 
hier weer zal moeten vertellen, dat het 
ook naar zijn mening een kreupel wets
ontwerp is, dat hij heeft ingediend". 
Hier willen we het voor het ogenblik 

wat ons betreft bij laten. Er zal nog ge
legenheid te over zijn, op dit vraagstuk 
terug te komen. 

* * * 
Ir. Van Weezenbeek verwijst dan naar 

het begin 1955 verschenen rapport der 
Telders Stichting betreffende dit vraag
stuk. Men kan dan weten, dat de woning
nood, zoals we die hier te lande nog 
steeds beleven, het gevolg is van het feit, 
dat door de overheid de huren van oude 
en ten dele ook van nieuwe woningen 
kunstmatig op een veel te laag peil is ge
houden. 

Dat de partijen, die in de laatste jaren 
de verantwoordelijkheid voor de huur
tragedie hebben gedragen, met het ge~al 
verlegen zitten, acht de schrijver vanzelf
sprekend. 

Ir. Van Weezetibeek schrijft dan o.a. 
verder: Wanneer men eenmaal inziet, dat 
er thans eigenlijk in Nederland geen 
reële woningnood bestaat, maar dat er 
sprake is van een door te lage huren bui
tenspel zetten van een groot woningvolu
me door lieden, die te groot wonen "door-

dat het bijna niets kost", ligt de remedie 
v-oor de hand. 

We moeten, zo meent hij, zo snel moge
lijk naar verdubbeling van de ;,oude hu
ren" en naar verhoging met 20 tot 40 pct. 
van de nieuwe, gevolgd door algehele vrij
lating der huren, ter automatische cor
rectie, die intreedt als er weer overal 
bordjes "te huur" zullen zijn verschenen. 

Dan _zal ook de modernisering van de 
oude woningvoorraad, die nu ruim 16 jaar 
lang door wanbeleid ter zake van de hu
ren "geblokkeerd" is geweest, vanzelf 
gaan doorzetten. 

De voorgenomen blokkering van huur
opbrengst zou tegen de draad inwerken, 
omdat er na 16 jaar "blokkering" uitslui
tend behoefte bestaat aan "deblokkering". 

De· bescheiden stap in de goede rich
ting, die, zeer vertraagd, gezet zal wor
den door een huurverhoging van 25 pct., 
mag niet worden gecombineerd met een 
moedwillig~ stap terug door blokkerings
gedoe. 

Dit laatste zou naar zijn mening im
mers onderstrepen dat onze overheid vol
hardt in het onredelijk achteruitstellen 
van huizenbezit en belemmeren dus het 
herstel van vertrouwen, dat onmisbaar is 
om het de beleggers weer mogelijk te 
maken, zich in de exploitatie van te bou
wen en te verbeteren huurwoningen te 
begeven. 

Omdat elke toekomstige blokkering 
van huurverhoging verwerpelijk is, be
hoeven we aan de praktische bezwaren 
van de uitvoering niet toe te komen. 

In geval, uit een oogpunt van te grote 
consumptieve bestedingen in het alge
meen. gedeeltelijke blokkering van in
komsten wenselijk zou zijn, zou zulks 
slechts algemeen mogen geschieden en 
niet willekeurig in de huursector alleen, 
aldus onze Dordtse geestverwant. 

A. 
--·-

Slot re~~ionale verv.-a
derin~en van V. V.D •• 
raad 81eden voor 1956 

Wens werd uit~esproken 
derl{elijke bijeeilkomsten 

vaker te houden · 
De reeks van regionale bijeenkomsten 

van raadsleden, welke de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de V.V.D. 
jaarlijks organiseert, is afgesloten met 
een drietal vergaderingen, welke zijn ge
houden te Arnhem, Alkmaar en Meppel, 
cnderscheidenlijk onder voorzitterschap 
van de heer M. Visser, de heer S. Eree
baart en de heer dr. H. K. de Langen. 

Op deze drie bijeenkomsten zijn ver
scheidene onderwerpen aan de orde ge
komen, waarover ook in de vergaderin
gen in de andere provincies van gedach
ten is gewisseld en waarvan in ons week
blad reeds verslag is gedaan. 

In de vergadering te Alkmaar en Mep
pel hield de heer K. H. Brandt een be
knopte inleiding over de voórnaamste_ 
problemen ronde gemeentebegroting-1957. 
De bouw van z.g. Oostenrijkse woningen 
kreeg een beurt in dé vergadering te 
Arnhem en Alkmaar. De meningen over 
deze woonhuizen waren nogal verdeeld. 

Zo zou men in Arnhem geen prijs op 
deze woningen stellen; in Brummen is 
men tevreden over deze huizen; in Ede 
zou de bouw daarvan in overweging zijn. 

Een saillant onderwerp in de Alkmaar
se bijeenkomst was wel het verlenen van 
subsidie voor kerkbouw. 

In de vergadering te Meppel kwam 
o.m. de klacht tot uiting, dat de gemeente 
te lage bijdragen ontvangen inzake de zo 
hoog opgelopen kosten voor verpleging 
van krankzinnit',en. in welke vergadering 
voorts de verl':oeding, bedoeld in art. 13 
der L.O.-wet de revue passeerde. 

De regionale bijeenkomsten van V.V.D.
raadsleden zijn hiermede voor 1956 be
eindigd, zodat de balans daarvan thans 
kan worden opgemaakt. 

Het feit, dat in enkele vergatl'eringen 
uitdrukkelijk 'de wens is uitgesproken, 

. dat dergelijke bijeenkomsten meer dan 
eenmaal per jaar zullen worden gehou
den, is wel het bewijs, dat vele leden van 
de vereniging bedoelde besprekingen 
waarderen. 
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In memoriam 

G. KWAKKEL 
Dezer dagen overleed plotseling 

in de leeftijd van 56 jaar, de heer 
G. Kwakkel, lid van de afdeling 
Epe. 

Het overlijden van de heer Kwak· 
kei is ni~t alleen voor zijn gezin 
en voor de afdeling, maar voor heel 
Epe een groot verlies. Van 1946 tot 
1953 was hij wethouder van Open
bare Werken en daarna tot zijn 
overlijden raadslid. Tevens was hij 
bestuurslid van zoveel verenigin
gen ten algemene nutte, dat al de-
ze functies niet kunnen worden ge
noemd. Oud-commandant van de 
brandweer, secr. der afd. Epe van 
d.e Alg. Ned. Patroonsbond in het 
bouwbedrijf en der Kringscommis
sie N.O. Veluwe in dezelfde be
drijfstak, secr. der Algemene On
derlinge Begrafenisvereniging enz. 
enz. Als hij zich ergens voor gaf 
dan was dit steeds ·voor de volle 
honderd procent. 

Steeds was zijn actieve geest 
werkzaam in het belang van het 
geheel. Door zijn resoluut optreden 
en het onomwonden zijn mening 
zegg.en, al was dit voor iedereen 
niet steeds prettig, werd hij door 
ieder, ook zijn politieke tegenstan
ders, gerespecteerd daar men er 
van overtuigd was dat hij zo han
delde in het algemeen belang. 

Bovendien was hij steeds bereid 
om ongeacht wie, mits het een eer
lijke zaak betrof, te helpen met 
raad en daad. Dit deed hij ook 
vaak in stil te. 

Op hem is zeer zeker het gezeg
de van toepassing, dat de besten 
onder ons het eerst worclAn 'veg
genomen. 

In memoriam 
ir. H. W. v.d. Voort 

Vrijdag ,9 november is te Wasse
naar op 72-jarige leeftijd overle
den de heer ir. H. W. van· der 
Voort, oud-wethouder van deze ge
meente. 

De heer van der Voort, een ge
ziene en markante figuur in Was
senaar, met name in de raad, ver
trok in 1909 naar Nederlands-Indië, 
waar hij ingenieur werd bij de Wa
terstaat. 

In zijn Indische tijd was hij lid 
van de gemeenteraad van Makas
sar en Soerabaja. Toen hij in 1932 
voorgoed naar Nederland vertrok, 
bekleedde hij de functie van hoofd
ingenieur-directeur van de haven 
van Soerabaja. 

De heer van der Voort vestigde 
zich in Den Haag, waar hij tot de 
oorlog hoofdbestuurslid van de Li
berale Staatspartij was. In 1943 
verhuisde hij naar Wassenaar en 
daar volgde in 1945 zijn benoeming 
tot wethouder van gemeentewer
ken. 

In 1949 verwisselde de heer van 
der Voort deze post voor gemeen
tebedrijven en het is vooral in de-· 
ze wethoudersfunctie geweest, dat 
de overledene veel voor de ge
meente Wassenaar heeft gedaan. 

Nie't alleen Wassenaar, maar ook 
de Partij is de heer van der Voort 
grote dank verschuldigd. Met na
me gedurende de jaren, dat hij 
deel uitmaakte van de Partijraad, 
heeft hij zich zeer veel moeite ge
geven de liberale beginselen te 
verdedigen en te verbreiden. 

Ofschoon hij zich sinds 1953 niet 
meer in het actieve politieke leven 
bewoog, zal zijn heengaan zich 
ernstig doen gevoelen. 

Moge hij n\iten in vrede. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Koninginneg"racht- 61, Den Haag. 
Telefoonnummers: 111 7 6 8 en 
114 S 7 5 (K 1700). 
Gironummer 67880, t.n.v. de se
cretaris van de V.V.D. te Den 
Haag. 



VBLJHElD EN DEMOCBATlE 

Congres van de · jongeren organisatie 
vrijheid en democratie in Eindhoven 

De jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie hield op 10 en 11 november zijn 
landelijk congres in Eindhoven. In gro'e getale waren de jonge liberalen .naar de 
lichtstad getrokken. H;et was de eerste keer, dat de J.O.V.D. in het zuiden een grote 
liberale manifestatie hield. 

Mr. dr. H. J. Roetbof, de landelijke voorzitter, ging in zijn openingsrede uitvoerig 
in op de internationale toestand. 

Ook op de binnenlandse politieke situatie zal de internationale on,wikkeling zijn 
weerslag behoren uit te oefenen, sprak bij. 

Huurregelingen, bezitsvorming en andere problemen waarover bij de laatste kabi
netsformatie zo lang gesproken is, dienen tegen de achtergrond van de internationale 
ontwikkeling in meerdere mate dan tot dusver bet geval was, op de achtergrond te 
komen. 

He' gaat er thans om wie de werkelijke voorstanders zijn van de onverkorte hand
having der democratische en geestelijke vrijbeden en wie nu nog meen' zich daar
omtrent niet precies te kunnen uitspreken, plaatst zich daarmede buiten de Nederland
se volksgemeenschap. 

Da' de liberalen bij de verdediging van de geestelijke vrijbeid een bijzonder belang. 
rijke plaats innemen is duidelijk, aldus de beer Roetbof. 

Boeiende en originele rede 
mr. Fokkema Andreae 

van 

Eén van de hoofdschotels van dit lan
delijk evenneroent van de J.O.V.D. in 
Eindhoven was de congresrede, uitgespro
ken door mr. W. H. Fokkema And'reae, 
voorzitter van de Kon. Ned. Jaarbeurs 
en oud-staatssecretaris van Oorlog. 

Als onderwerp had de heer Fokkema 
Andreae gekozen: de liberalen willen ge-
zag en geen bende. .. 

Ik ben er van overtuigd, dat dit geen 
orthodoxe titel voor een voordracht is, 
maar deze woorden geven precies aan 
waarover ik vanmiddag wilde spreken, 
aldus de spreker. De laatste jaren wordt 
er te veel met nette frasen gewerkt. Van
daag moet ik spreken over de daadkracht 
vari het liberalisme. Het liberalisme 
vràagt van ons, dat wij NU iets doen. 
Daarvan wil ik spreken. 

naar voren de invloed ván' de georga
niseerden. De invloed van de vakbewe
ging zal niemand ontkennen. 

Wij hebben· een publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijk georganiseerde maat
schappij. Hij blijkt welhaast overgeorga
niseerd te zijn. Het gaat verkeerd als de 
politieke machtsontwikkeling achter al 

' deze representanten uit haar evenwicht 
zou geraken. 

Het gaat ook verkeerd als enkele van 
deze machtsgroepen en groepjes bij de 
regering invloed krijgen. Het gaat ver~ 
keerd als in het regeringskasteel te veel 
Ilartijen aan de zonzijde willen zitten. 

De regering vraag·t begrip. Maar het 
wekt ook onverschilligheid en gelukkig 
ook verzet. Gelukkig ook bij de libera
len. Het is erbarmelijk, dat de formateurs 
van de· regering, het Nederlandse volk 
geen regering met gezalhebben kunnen 
geven. Te kort aan gezag! 

Wij behoeven een regering waar wij 
tegenop kunnen zien. Op een andere ma
nier gaat het naar onze iberale beginse
len niet. 

Ook is er g11en politiek fatsoen meer. 
Denk aan het verdrijven van de Haagse 
burgemeester door een socialistische 
krant. Hoe scherp is men zich wel be
wust van het politieke fatsoen, vroeg 
de heer Fokkema Andreae zich af. Er 
begint een soort dubbele moraal te ko
men. Kloppen onze woorden nog wel met 
onze daden? 

Hebben wij in deze dagen vol van re
devoeringen voor het Hongaarse volk 
wel eens gedacht wat eigenlijk de ver
antwoordelijkheid van het westen was 
over de gebeurtenissen in Hongarije. 

Zou Hongarije niet gedacht hebben, als 
wij A zeggen, zal dan het westen niet B 
zeggen? Dit is een hoogst ernstige zaak. 

Is ook hier niet sprake van een dub
bele moraal? 

Als dit zo zou zijn, laten wij ons dan 
binnenskamers afvragen welk gezicht wij 
af zullen hakken. Zijn wij zo machteloos 
als wij denken?? De macht zit in de 
geest en in de beginselen. 

Het gezag van Oranje mag ook niet 
verder worden beduimeld. 

Het gezag dat ons zo dierbaar is moet 
worden gehandhaafd. Er mag hiervoor 
niets worden nagelaten. Alles wat in de
ze wordt nagelaten is een teken van 
zwakte. 

Het Nederlandse volk heeft recht op 
gezag. De liberalen hebben de plicht 
hierin voor te gaan. Wij moeten daartoe 
vereend optrekken, besloot de heer Fok
kema Andreae zijn sprankelende en zeer 
belangwekkende redevoering. 

Het J.O.V.D. congres was in alle op
zichten een succes. Alle mogelijke orga
nisatorische vraagstukken zijn onder de 
loep genomen. Verder werd nog een land
bouwresolutie besproken en aanvaard. De 
heer dr. E. Nordlohne werd tot lid van 
verdienste benoemd. 

FERRY HOOGENDIJK. 

Hier in Nederland heerst de stemming 
van de geslaagdheid, de árbeidsvrede, de 
klop op de schouder van het buitenland; 
alles gaat even goed. Wie iets anders zegt 
wordt het kwalijk genomen. Men moet ·er 
begrip voor hebben, ironiseerde de heer 
Fokkèma . Andreae .. Begrip en nog eens 
begnp. Dat lijkt iets' op zwak gezag! 

De spreker vergeleek de politiek met 
het besturen van een auto. Belangrijk is 
het houden van de koers en het achter
uitkijkspiegeltje. In dat nuttige spiegel
tje wordt helaas te weinig gekeken. 

Mevrouw Stoffels - V. Haaf ten· 

Kennen wij liberalen echter wel alle 
mijlpalen en wegwijzers uit de geschiede
nis van het liberalisme goed genoeg? 
Neen. Wij hebben het te druk met het 
heden. Wij beschikken over enige eru
dite voortrekkers, maar ons liberalisme 
maakt geen school. in eigen kring, in de 
klassieke betekenis van hèt begrip. 

Wij willen de beginselen onzer vade~ 
ren blijkbaar niet meer horen. 

Na de oorlog werden de beginselen 
door sommige partijen op een hoop ge
gooid. Het was toen bon ton te spreken 
over doorbraak. Toen kwam de door
braak: allemaal lekker één pot nat! 

Gelukkig kwam de socialistische aro
ma gauw naar boven. Daarom gingen de 
liberalen weer hun eigen richting. 

Wij moeten onze beginselen laten mee
groeien - ik zeg niet herzien _ met onze 
tijd. Men mag beginselen nooit op één 
hoop gooien en daaruit wat nieuws dis
tilleren, aldus de spreker. 

Economisch gesproken hebben wij 
steeds een kapitalistische maatschappij, 
hetzij met bepaalde verschuivingen en 
tendenzen in een nieuwe richting. Het 
lijkt erop, dat het oude systeem wordt 
teruggedrongen. Maar dat mag niet en 
dat hoeft niet. Want tijdig behoort ·te 
worden onderkend, dat een. vernieuwing 
en verbreiding van de filosofie der kapi
talistische maatschappij-inrichting moge
lijk moet zijn. 

De laatste tijd wordt er veel gesproken 
over bezitsvorming. De heren Drees en 
Romme hadden het• er druk mee. 
Er kwam een compromis uit de bus, dat 
politiek gezien comprimittant is. 

Daartegenover past een duidelijk nieuw 
liberaal beginsel, dat niet mag he
ten "bezitsvorming", maar dat bij ons 
zal zijn "delen in de verantwoordelijk
heid van het kapitaal van onze anti-col
lectivistische volksgemeenschap". 

Gèen gezag meer 
Praktische moeilijkheden van het he

den dienen ons evengoed aan te sporen 
om onze koers opnieuw uit te zetten. 
Steeds meer komt in onze maatschappij 

sprak te 
Voor de afdelingen Haarlem, Bloemen

daal en Heemstede van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie sprak mevr. 
mr. J. M. Stoffels-van Haatten, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, over 
de laatste kabinetsformatie in Neder
land. 

Spreekster noemde de laatste verkie
zingsuitslag verrassend en wel speciaal 
de grote winst van de Partij van de Ar
beid en het grote verlies van de A.R. Het 
z.g. moderne staatsmanschap mocht de 
A.R. niet baten. 

De winst van de P.v.d.A. is voor een 
groot deel te wijten aan het voortgaande 
verlies der communisten. 

Verder heeft de ouderdomsvoorziening 
speciaal de socialisten winst gebracht, 
ondanks het feit, dat alle partijen hier
aan hebben medegewerkt en onder meer 
de liberalen al zeer veel jaren voor een 
dergelijke ouderdomsvoorziening geijverd 
hebben. 

Ook de loonpolitiek is een .factor ge
weest, die de P.v.d.A. winst heeft ge
bracht. Uitvoerig besprak mevr. Stoffels 
vervolgens het verloop van de diverse 
pogingen tot de kabinetsformatie. 

Spreekster had het in de huidige om
standigheden eigenlijk beter gevonden, 
dat er een grotere groep of groepen in 
de oppositie waren gekomen. 

Zij had het wel mogelijk geacht, dat 
b.v. de K.V.P. in de oppositie was geko-
men, vooral omdat de P.v.d.A. en de 
K.V.P. elkaar zo fel hebben bestreden. 

De Kamerfractie van de V.V.D. was in 
principe wel op bepaalde voorwaarden 
tot-_medewerking aan een kabinet bereid. 
Het feit, dat de A.R. het de laatst infor
mateur mr. Burger nog al moeilijk heeft 
gemaa~, heeft tot resultaat geleid, dat 
de V.V.D. buiten de kabinetsformatie is 
gebleven. 

'Aanvankelijk had mr Burger zich op 
het standpunt gesteld geen kabinet zon~ 
der de V.V.D. te willen vormen. Door de 

Haarlem 
houding van de A.R., voelde mr Burger 
zich gedrongen de liberale kandidaat 
voor het departement van Verkeer en 
Waterstaat, drs Korthals, onder druk tot 
een beslissing te dwingen. De heer Kort
hals kon echter geen ministerzetel aan
nemen, zonder te weten wie de ministers 
zouden worden en wat het program was. 

De weigering van drs Korthals heeft 
het voor mr Burger gemakkelijk ge
maakt want daardoor kon het ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen worden op
geheven. 

De positie van de V.V.D. is als loyale 
oppositie vrijwel het zelfde gebleven. 

De K.V.P. en de A.R. staan nu ook 
anders tegenover het extra parlementair 
kabinet, zodat er een vrijere houding te 
verwachten is, dan in de voorgaande ja
ren. Meer oppositie acht spreekster ze
ker niet verkeerd. Tenslotte besprak 
mevr. Stoffels nog het regeringsprogram
ma. Zij kon hierover nog maar weinig 
zeggen, daar wel plannen zijn geopperd, 
maar van de a.s. uitwerking nog weinig 
bekend is. 

Na de pauze beantwoordde mevr. Stof
fels de vele gestelde vragen. Vooral het 
feit of de V.V.D. al dan niet aan de 
regering had moeten deelnemen en de 
oorzaken van de verkiezingsresultaten 
bleken de belangstelling der aanwezigen 
te hebben. 
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Weet U 't nog? 

1946 
20 november. 

Bij het vliegtuigongeluk op 16 
november bij Schiphol (reeds eer
der vermeld) is eveneens om het 
leve'?- gekomen dr. J. Ridder, the
sauner-generaal aan het Departe-

~ 
ment van Financiën. 

De Stichting van de Arbeid 
heeft te Utrecht .een congres ge
houden, dat gewijd was aan "Onze 
produktieve volkskracht". Minister 

~ 
W .. Drees hield een inleiding over 
de betekenis van de samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven op 
sociaal gebied. 

Deze is door de Stichting voor
bereid en voor een belangrijk ge
deelte verwezenlijkt. Dat thans een 
betrekkelijk grote arbeidsvrede 
bereikt is; danken we aan het 
overleg tussen de stichting en een 
groot aantal organisaties. 

Prof. dr. J. R. M. van den Brink 
en prof. dr. J. Tinbergen hielden 
redevoeringen over het genoemde 
onderwerp. 

23 november 

De Partij van de Vrijheid heeft 
in een te Amsterdam gehouden 
vergadering een resolutie aange
nomen, waarin zij als haar oordeel 
uitspreekt, dat de Commissie-Ge
neraal door het sluiten van een 
voorlopige overeenkomst met de 
republiek Indonesia de haar bij de 
wet van 2 september 1946 toege-. 
kende bevoegheden heeft over
schreden; dat de Commissie-Gene
raal op grond daarvan op het ver
trouwen van het Nederlandse volk 
geen aanspraak meer . kan -maken 
en dat de aan de leden der Com
missie-Generaal verleende vol
macht dient tè worden ingetrok.. 
ken. 

• 25 november 

De commandant der Marine
strijdkrachten, luit.-adm. C. E. L. 
Helfrich en de chef van de Gene
rale Staf, mr. H. J. Kruis, hebben 
tijdens een onderhoud met een re
dacteur van het A.N.P. medege
deeld, dat zij op 20 november met 
H. M. de Koningin de militaire zij
de van de ontwerp overeenkomst. 
va!l Cheribon hebben gesproken. 

Admiraal Helfrich uitte tegen
over de redacteur zijn twijfel, of 
de militaire voorzieningen van de 
overeeQ.komst, die een wederzijdse 
vermindering van de strijdkrach
ten en Nederlands-Indonesische 
samenwerking beogen, zouden 
kunnen worden uitgevoerd. Gene
raal Kruls voegde daar o.a. aan 
toe, dat adm. Heltrich en hij meer 
bezorgd waren over de algemene 
militaire situatie dan over de ovèr
eenkomst van Cheribon op zich
zelf. 

27 november 

Koningin Wilhelmina heeft ge
' neraal Kruis ten tweeden male in 
gehoor ontvangen. 

28 november 

De ministers van Oorlog en van 
Marine hebben in de Tweede Ka-. 
mer medegedeeld, dat het bezoek 
van generaal Kruis en admiraal 
Helfrich aan H. M. de Koningin 
met huJ;J. voorkennis was· geschied. 
Zij betreurden het, dat deze mili
taire autoriteiten zich over hun be
zoek hadden uitgelaten tegenover 
het A.N.P. De ministers hebben dit 
aan deze militaire autoriteiten 
doen blijken. 

In een adres van de Kamer van 
Koophandel van Zuid-Holland aan 
de Tweede Kamer wordt diepe be
zorgdheid uitgesproken omtrent de 
gevolgen van de ontworpen "hef
fing-ineens". 

r.·.•.•.•.·.·.·.-..•.·.············••y••.-.·.······~ 
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D.B. en Kamerfractie namen afscheid van mr. W. C. WendPiaar 
Op zeer hartelijke wijze hebben het 

dagelijks bestuur van de V.V.D. en de 
Eerste-Kamerfractie afscheid genomen 
van mr. W. C. Wendelaar, als lid van de 
Eerste Kamer. 

Dit geschiedde op zaterdag 10 novem
ber aan een maaltijd in hotel De Witte
brug te 's-Gravenhage, waarbij behalve 
mr. Wendelaar zelf en mevrouw Wende
laar, nog aanzaten de leden van het da
gelijks bestuur prof. mr. P. J. Oud, mr. 
H. van Riel, de heer S. J. van den Bergh 
en de heer J. M. F. A. van Dijk, de leden 
van de Eerste Kamerfractie, prof. mr. 
A. N. Molenaar en mr. dr. R. H. baron 
de Vos van Steenwijk, mej. mr. M. M. 
F. van Everdingen, secretaresse van de 
V.V.D., de hoofdredacteur van "Vrijheid 
en Democratie", de heer A. W. Abspoel 
en, op introductie van de heer Wendelaar, 
twee oude bekenden van hem: de heer 
W. Voorthuijsen, thans lid van de Prov. 
Staten van Zuid-Holland voor de V.V.D.,
hoofdambtenaar in 's heren Wende
laars burgemeesterstijd in Alkmaar, zo
mede dr. J. van Zoelen, als bestuurslid 
van de afdeling Amsterdam, met welke 
afdeling de heer Wendelaar ook in de 
vooroorlogse liberale tijd zoveel contact 
heeft gehad, en als4roegere medestrijder 

van de heer Wendelaar in de interna-tio
nale liberale beweging. 

De heer Wendelaar is h~er achtereen
Volgens toegesproken door prof. Oud, 
prof. Molenaar, mr. Van Riel, de heer 
Voorthuijsen _en dr. Van Zoelen. 

De heer Wendelaar zelf _heeft hierna 
voor dit hartelijke afscheid zijn grote 
dank betuigd. 

Van de beide thans in Engeland ver
toevende zoons van wijlen het liberale 
Kamerlid dr. I. H. J. Vos was een harte
lijk telegram voor de heer Wendelaar 
binnengekomen. 

Aan de betekenis van de persoon en 
het werk van mr. Wendelaar is in ons 
blad van 15 september reeds aandacht ge
wijd. 

Naar wij hopen, zal er op de eerstvol
gende algemene vergadering van de par
tij nog gelegenheid zijn, ook in wijder 
kring van de heer Wendelaar afscheid te 
nemen. Een afscheid, dat ondertussen niet 
behoeft te betekenen, dat we hem nooit 
meer in onze kring aanwezig zullen zien. 

Integendeel, we zijn ervan overtuigd, 
dat we hem, indien hem dat gegeven zal 
mogen zijn, nog menigmaal bij belang
rijke gelegenheden in ons midden zullen 
mogen begroeten. 

V.l.n.r.: Mr. W. C. Wendelaar, Mej. mr. M. M. P. van Everdingen, S. J. van den 
Bergh, Prof. mr. A. N. Molenaar, mr. H. van Riel, J. M. F. A. van Dijk. 

MEVROUW WI.JNAENDTS FRANCKEN t 
Met de op tachtigjarige leeftijd ontsla

pen_ mevrouw Wynandts Francken .is uit 
ons openbare leven heengegaan een 
vrouw die voor haar doel krachtig heeft 
bijgedragen tot de vormgeving van de 
nieuwe tijd. 
:Als dochter van een destijds vermaard 

d().opsgezind predikant te Den Helder ge
bpren, ademde zij van haar prille jeugd 
al de geest in van een s•terk cultureel 
gericht en humanistisch getint vrijzinnig 
christendom. Voor zover zij aan dit laat
ste mocht zijn ontgroeid, haar belangstel
lihg in al wat de cultuur betreft en haar 

-IR!manistische gezindheid bleven tot het 
einde harer dagen het kenmerkende in 
haar wezen. Met veel talenten begaafd, 
hield zij zich al spoedig bezig met de 
gfOt!l. vraagstukken die omtrent de eeuw
wiskling aan de orde waren. Zij verze
kerde zich daarbij van een deugdelijke 
wetenschappelijke ondergrond, tengevol
ge waarvan zij zich de samenhang der 
problemen meer bewust toonde dan de 
meeste harer tijdgenoten en medestrijd
sters. Was uiteraard de vrouwenemanci
patie een der eerste dingen, waarvoor zij 
zich inzette, zij verviel dank zij deze eru. 
ditie nimmer tot eenzijdigheid. Ik herin
ner mij nog steeds een gesprek met haa;, 
jaren geleden, over Stuart Mill, wiens 
"Subjection of Women" ook op haar be
vrijdend had gewerkt, terwijl zij bij alle 
verering die zij hem toedroeg toch ook 
onafhankelijk stond tegenover enkele zij
ner wijsgerige concepties. Zo was zij in 
alles: een vrouw met4'Cen eigen en ge
fundeerd oordeel. Dus óók in de politiek. 

Ik leerde haàr kennen tijdens de op
richting van de Vrijheidsbond. In de 
Vrijz. Democratische Bond had zij toen 
reeds een rol gespeeld. Zij was Treub 
gevolgd bij de oprichting van de Econo
mische Bond; doch zette zich, evenals 
Treub, met alle kracht in voor een her
eniging der versnipperde vrijzinnigen. Bij 

de onderhandelingen over de grondsla
gen der nieuw te vormen partij stond zij, 
begrijpelijk, allereerst op de bres voor 
erkenning der specifieke vrouwenbelan
gen, maar overigens gaf zij ook hier blijk 
van een ruime visie op hetgeen de ko
mende tijd van vrijzinnige politiek ver
langde. Het was mij steeds een genot 
naar haar heldere uiteenzettingen te luis
teren, waarbij zij vooral bij replieken ha
rerzijds grote kennis van de eigeolijke 
problemen aan de dag legde. 

Groot aandeel had zij in de activering 
van de vrouwengroepen in de V.B., waar
bij zij mocht steunen op medewerking 
van even overtuigde en toegewijde me
dewerksters als mevrouw Van Bierma
Heymans, mej. L. C. A. van Eeghen, 
mevr. Kappeijne van de Coppelo, die al
len in mevr. Wynaendts Francken gaar
ne hun geestelijke leidster erkenden. Tot 
een zetel in onze volksvertegenwoorJi
ging bracht zij het helaas nooit, misschien 
tot haar geluk. Want het zou deze strijd
vaardige doch onafhankelijke vrouw ;vel 
eens moeilijk zijn gevallen zich in het 
gareel te schikken dat voor een politiek 
beleid vereist is, terwijl zij nu haar gro
te krachten kon blijven wijden aan de 
propaganda der vrijzinnige beginselen. 

Heeft zij in een latere periode onze ge
lederen verlaten, haar belangsgtelling 
voor de politiek, ook voor het wel en wee 
van onze partij bleef onverzwakt, gelijk 
mij bleek in een gesprek dat ik enkele 
jaren geleden in haar gezellige "home" 
nog met haar mocht hebben. Betreurde 
ik daarbij haar medewerking in 1952 aan 
de totstandkoming van een nieuwe snip
perpartij, haar trO)lW aan haar vrijzin
nige overtuiging bleef, als boven alle 
twijfel verheven, buiten discussie. 

Heeft mevrouw Wynaendts Frànckeri 
op allerlei gebied pioniersarbeid verricht 
- padvinderij, saroptimistenbeweging ! 
- in onze kringen zullen wij haar geden-

, V.l.n.r.: Mr. dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk en mr. W. C. Wendelaar. 

Van links naar rechts, de heren A. W. Abspoel, rro). mr. P. J. Oud, 
W. Voorthuysen, dr. J. C. van Zoelen. 

ken als een uitzonderlijk begaafde vrouw, 
die haar talenten mede in dienst gesteld 
heeft van de politieke bewustwording der 
Nederlandse vrouwen en met inzet van 
al haar krachten geijverd heeft om die 
bewustwording te leiden in vrijzinnige 
geest. deR. 

Afdeling Leiden van V.V.D. 
zet winterwerk goed in 

Het Leidse afdelingsleven van de 
V.V.D. is direct re,eds goed ingezet. De 
belangstelling voor deze nieuwe aanpak 
van het winterwerk was bijzonder groot. 
In de ruime bovenzaal van "Het Gouden 
Vlies" bleef geen pl,aats onbezet. 

De voorzitter prof. dr. C. J. F. Bött
cher, die hierover zijn grote vreugde uit
sprak, had een speciaal woord van ge
lukwens voor mevr. P. H. Smits-\Vit
vliet, die onlangs is benoemd tot lid van 
de Prov. Staten van Zuid-Holland. 

Prof. dr. C. H. F. Polak, één van de 
25 Leidse juridische hoogleraren, die 
onlangs een openbrief publiceerden in
zake de trage gang van zaken bij de 
laatste Kabinetsformatie, sprak deze 
avond over een Kabinetsformatie in het 
algemeen, waarbij hij uiteraard terloops 
ook aandacht schonk "aan de trieste 
gebeurtenissen bij de vorming van het 
thans optredende Kabinet". 

In een boeiend, vaak ook geestig be
toog behandelde prof. Polak, die slechts 
als belangstellend staatsburger zijn visie 
op een en ander wenste te geven, de 
vele facetten die tegenwoordig bij. een 
Kabinetsformatie in het geding zijn. 

Uitvoerig wees prof. Polak er vervol
gens op, dat de macht van de mini'3ters 
thans veel groter is dan in het verle
den en dat de invloed van het parimpent 
op d,e staatzaken is verzwakt. 

In theorie, aldus prof. Polak, rs elke 
minister verantwoording schuldig aan 
het parlement, doch in de praktijk heeft 

de parlementaire controle wetmg in
vloed meer. In vele gevallen is het 
zwaartepunt van het beleid verlegd naar 
de ministers en hun adviseurs. 

Tenslotte wees prof. Polak er op, dat 
door de huidige gang van zaken de mi
nisteriële verantwoordelijkheid en de 
openbaarheid in het gedrang komen. 

Spr. verwachtte dat de V.V.D., die 
tegen wil en dank in de oppositie is ge
komen, al haar invloed zal aanwenden 
om onze staatsvorm zo goed mogelijk 
te doen functionerPn 

Amsterdam bespreekt het 
nabiie Oosten en de algemene 

politieke situatie 
Belangrijke afdelingsbijeenkomst 

op 30 november a.s. 
Over bovengenoemd onderwerp spreekt, 
voor de leden van de afdeling Amster
dam van de V.V.D. op vrijdag 30 novem
ber a.s. te 20.00 uur in Bellevue, de heer 
H. A. M. Hoefnagels, redacteur buiten
land van het Algemeen Handelsblad. 

Binnenkort zullen de leden in een con
vocatie nadere bijzonderheden over deze 
vergadering ontvangen. 

Algemene ledenvergadering 
afd. Amsterdam op 

19 november a.s. 
Op maandag 19 november a.s., des avonds 
te 20.00 uur, wordt in de Savoy-zaal van 
Bellevue ingang Leidsekadc, een Alge
mene L~denvergadering gehouden waar
voor de agenda aan de leden is toegezon
den. 

Na afloop van het huishot.dclijke ge
deelte van deze bijeenkomst, zal de heer 
R. Th. J. le Cavelier, voorzitter van de 
Amsterdamse raadsfractie van de V.V.D., 
spreken over "De politiek in de gemeen
te Amsterdam". 
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IS EEN KOOPAVOND WENSELIJK? 
Opmerkelijk consumentenoordeel, dat 

nog wel aanvulling t'erdient 

echter 

In de zomer van dit jaar heeft de Nederlandse Huishoudraad, welke ca. een 
half miljoen huisvrouwen/consumenten vertegenwoordigt, op verzoek van de 
Commissie va.n Overleg der Middenstandsva.kcentral!ln · ee~ onderzoek ingesteld 
naar de wenselijkheid va.n eeo koopavond. 

De opinie der georganiseerde huisvrouwen werd gepeild met behulp va.n een 
door het bureau van de N.H.R. opgestelde vragenlijst, welke ter beschikking van 
de 15 aangesloten vrouwenorganisaties werden gesteld met het verzoek de vragen 
in a.fdelingsvergaderingen _te beha.ndelen, zo da.t een groepsantwoord kon worden 
verkregen. 

Een toelichting betreffende de verschillende aspecten van de koopavond werd 
bij het formulier verstrekt. Twee orga.nisa.ties hebben niet meegewerkt, waarvan 
de Vrouwenbond N.V.V. om principiële redenen (personeelsbela.ng). Een organi.. 
sa.tie bra.cht zonder meer een collectieve stem ult. 

In totaal werden ruim 3700 formulieren uitgezet, waarvan er 875 werden terug. 
ontvangen. De 855 bruikbare exemplaren waren gespreid over 519 plaatsen. Het 
gemiddelde aantal va.n de aan het onderzoek deelnemende leden heeft men bere
kend op 28, zodat men c.a.. 24.000 personen over de koopavond meent te hebben 
geraadpleegd. 

Of de gevolgde gedragslijn, naar 
maatstaven van strikte objectiviteit en 
statistische methodiek, in elk opzicht 
verantwoord is, wagen wij te betwijfe
len. Bestaan _er voldoende waarborgen, 
dat de bezoeksters van afdelingsverga
deringen, discussiegroepen, leesclubs, 
e.d. bij de beantwoording niet beïnvloed 
zijn? 

- Het rapport zelf bevat trouwens op
merkingen, welke wel eiüge twijfel doen 
rijzen aan de gaafheid van het onder
zoek en de volledigheid der beantwoor
ding. Het ware beter geweest de vragen
lijsten individueel te laten beantwoorden 
dan wel de medewerkende leden door 
enquêteurs te doen bezoeken. Misvat
tingen en vage antwoorden .zouden dan 
zijn vermeden en de gegeven motiverin
gen minder in de gevoelssfeer gebleven. 

Bij de beredenering van de resultaten 
hebben de samenstellers naar onze 
smaak wel wat al t•e zeer de indruk ge
wekt op een vooropgezet doel te willen 
afstevenen. Ook worden er te veel leem
ten en· dubia · vergoelijkend weggestre
ken. 

Niettemin hebben wij alle waardering 
voor de ondernomen poging ook de stem 
van de belanghebbende consument eens 
over een actueel vraagstuk te laten 
meespreken en men kan, ondanks voren
genoemde ·bezwaren, toch wel bepaalde 
gevolgtrekkingen maken, in het midden 
latende in welke mate de beschikbare 
gegevens representatief voor de gehele 

· consumentenwereld zijn. 

Resultaten van het 
onderzoek 

Gebleken is, dat het merendeel (543 
van d·e 855 medewerkende afdelingen 
met naar schatting 15.000 vrouwen) 
voor een proefneming met het instellen 
van een koopavond was. 

der, omdat in kleine plaatsen de winkel. 
sluitingsvoorschr:iften - o.a. door "ach.. 
terom gaan" - veelvudig worden ontdo
ken en het sluitingsuur ten plattelande 
in de zomermaanden toch al dikwijls 
later wordt gesteld. 

Vervolgens is de vraag voorgelegd, 
wanneer de z.g. "grote stukken" ,(meer 
duurzame en kostbare gebruiksgoede
ren) worden gekocht. In 232 antwoorden 
werd de zaterdagmiddag genoemd, in 59 
de bestaande koopavond. 

In bijna evenveel gevallen werd mede
gedeeld, dat de zaterdagmiddag voor 
het doen van inkopen wordt gebruikt 
(308) als ander-e dagen (310). 

Niet minder dan 570 afdelingen ach
ten de zaterdagmiddag evenveel voor dit 
doel ongeschikt, 104 wel geschikt. 

Men heeft ook de consequentie van 
een koopavond, nl. avondarbeid voor het 

winkelpersoneel, onder het oog gezien. 
Daartegen hadden 195 afdelingen geen 
bezwaar; 323 vonden, dat er dan een 
compensatie, hetzij in geld, hetzij in 
vrije tijd, moet worden gegeven; 240 ver. 
klaarden zich tegen avondwerk. 

Vóór een proefneming met een koop.. 
avond gedurende tenminste een jaar 
verklaarden zich 543 afdelingen, 239 
tegen, 73 onverschillig. 

Bij de keuze van de avond gaat de 
voorkeur uit naar de vrijdag (253), 
daarnaast werden o.m. ook donderdag 
(181) en woensdag (112) genoemd. DeZe 
volgorde stemt overeen met de frequen 
tie in de bestaande regeli1;1gen. Er was 
geen duidelijke voorkeur voor een ver
lengde koopdag boven een koopavond, 
beginnende om 19, 19.30 of 20 uur. Wat 
het sluitingsuur op de koopavond be
treft, werd 21 uur aanvaardbaar geacht. 

Bekende argumenten 
Als argumentatie voor een koopavond 

werden vele bekende motieven genoemd, 
man en vrouw kunnen samen belang
rijke inkopen doen, al dan niet nadat de 
kinderen naar bed zijn. Voor de wer
kende mens bestaat, behalve op de druk
ke zaterdagmiddag, onvoldoende koop
gelegenheid. Het belang van het vreem
delingenverkeer. Sportbeoefening en re
creatie op zaterdagmiddag nemen toe. 
Bedrijfsarbeid op het land enz. 

De bezwaren berusten in hoofdzaak 
op de nadelen voor derden (winkeliers 
en winkelpersoneel) en,. voor zover de 
behoefte wel werd gevoeld, m het in 
het donker naar de boerderij terug 
moeten, onvoldoende verbindingen in 
de avonduren, de trek naar de stad e.d., 
hetgeen met het consumentenbelang 
slechts zijdelings te maken heeft. 

Wij mèrkte'n ai op, dat het· rapport 
niet in alle onderdelen even overtuigend 
en genoegzaam statistisch verantwoord 
is. Wat echter wel duidelijk is gewor
den en vooral bij de komende herziening 
van de Winkelsluitingswet zeker in acht 
moet worden genomen, is dat de be
staande regelingen kennelijk niet ge
noeg rekening houden met het redelijke 
verlangen van de in het arbeidsproces 
opgenomen personen om regelmatig en 
wanneer nodig, in rustige sfeer inkopen 
·te kunnen doen. 

Uiteraard zal dit rapport nog nadere 
bestudering eisen, want hoewel de be
zwaren t·egen een koopavond daarin 
zeker niet zijn veronachtzaamd, zal 
zeker toetsing aan andere sociale en 
andere commerciële aspecten nodig zijn 
em dit interessante vraagstuk geheel 
uit de doeken te doen. Niettemin is het 
nuttig 'geweest de· (waarschuwende) 
stem van de consument te hebben ge-
hoord. v.d. L. 

In l35 plaatsen, waar afdelingen me
dewerkten, bestond reeds een koop
avond; hiervan waren er 21 met meer 
dan 10.000 inwoners, 68 tussen 3.000 en 
10.000 en 46 beneden 3.000 inwoners. 
In de steden boven 100.000 inwoners 
kent men geen koopavond. 

Landelijke Middenstandscommissie V.V.D. vergaderde 
Overleg in bredere kring binnen het Partijverband voorgesteld 

In hoofdzaak komt deze dus in de 
kleinere gemeenten, vooral ten platte
lande voor. Men motiveert zulks met 
de gebondenheid door de bedrijfsarbeid · 
in de agrarische sector overdag het 
kunnen aansluiten aan marktbezoek e.a. 

Tevredenheid met een reeds be
staande koopavond betuigden 163 van 
de 187 afdelingen; slechts 6 rapporteer
den, dat deze geen succes was gebleken. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat deze in 
een consumentenbehoefte voorziet. 

Op de algemene vraag, of men de 
tijd, gedurende welke de winkels ge
opend zijn, in alle opzichten geschikt 
acht voor het doen van inkopen, ant
woordden 20~ afdelmgen, waar geen 
koopavond bestond, dat zij de huidige 
uren van openstelling (9-18 uur) niet 
geschikt achten. 

Bovendien vonden nog 120 afdelingen 
die wei een koopavond kennen, de nor~ 
male koopuren minder geschikt. Verder 
waren 329 afdelingen content, 109 gaven 
een ontwijkend of weinig concreet ant
woord, 94 gingen op deze kernvraag 
niet in. 

Men acht deze resultaten te spreken. 

In een dezer dagen te 's-Gravenhage 
gehouden vergadering van de Lande
lijke Middenstandscommissie van de 
Volkspartij voor Vrijheid. en Democratie 
werd de wenselijkheid uitgesproken, dat 
in partijverband in breder kring overleg 
zal kunnen worden gepleegd over onder
werpen welke het gehele bedrijfsleven 
raken, opdat daarover gezamenlijk zo
veel mogelijk een eenstemmig advies 
aan hoofdbestuur en Kamerfracties zal 
kunnen worden uitgebracht. Gedacht 
werd daarbij aan problemen, waarbij 
ook industrie, agrarisch bedrijf e.a. be
trokken zijn. Dit denkbeeld zàl aan het 
hoofdbestuur worden voorgelegd. 

Met voldoening werd geconstateerd, 
dat in de regeringsverklaring aandacht 
is geschonken aan enige middenstands
vraagstukken. Tegen het instellen van 
een onderzoek "naar de wenselijkheid 
ener wettelijke regeling t·er bevordering 
van vrijwillige sanering met medewer
king van de overheid" had men geen be
zwaar, ook al is de juiste bedoeling van 
deze passage onduidelijk. De resultaten 
van het onderzoek zullen t.z.t. met een 
kritj,'>ch oog worden beoordeeld. 

Instemming vond de aankondiging, 
dat wettelijke maatregelen tot grotere 
bescherming van huurders van bedrijfs-

panden in overweging zullen worden ge
nomen. 

Dat de middenstandsvoorlichting, ook 
bedrijfstaksgewijze, door het georgani
seerde bedrijfsleven van overheidswege 
krachtig zal worden bevorderd, werd 
toegejuicht. Nochtans werd er nog eens 
op gewezen, dat voorkomen moet wor
den dat de rijksmiddenstandsconsulenten 
het terrein betreden, dat de vrije onder. 
nemersorganisaties tot het hare mogen 
re~ene:il. 

Dat medewerking Zal worden ver
leend aan een in te stellen raad voor 
het midden- en kleinbedrijf, werd alge~ 
meen gewaardeerd. 

Met betrekking tot de in voorberei• 
ding zijnde wettelijke regeling van het 
middenstandsonderwijs wilde men alle 
voorbehoud maken, zulks mede in ver
band met de bestudering van het des
betreffende rapport van de Staatscom• 
missie door een subcommissie. 

Reeds eerder heeft men zich bezigge. 
houden met de toenemende moeilijkhe
den bij de vrijwillige ziekenfondsverze
kering, waarbij ook vele zelfstandigen 
belang hebben. Aangezien het zieken
fondsprobleem ook overigens alom de 
aandacht trekt, werd besloten het 
hoofdbestuur te verzoeken tot de insteL. 

ling van een breed samengestelde stu
diecommissie over te gaan. 

Op dinsdag 22 januari a.s. zal te Am
sterdam een contactvergadering met 
alle plaatselijke middenstandscommis
sies worden gehouden. In deze bijeen
komst zal o.a. het rapport van d'9 
Staatscommissie inzake het midden
standshandels- en vakonderwijs aan de 
orde komen. 

Medewerking zal worden verleend aan 
de Vereniging van Staten- en Raads
Ieden van de V.V.D., die nagaat in hoe
verre het gemeenteprogram herziening 
behoeft. De plaatselijke middenstands
eomrnissies zullen in de gelegenheid 
worden gesteld zich over de midden
standsparagraaf te beraden. 

Het antwoord van d·e minister en de 
staatssecretaris van Economische Zaken 
op de door het Eerste Kamerlid prof. 
Molenaar gestelae vragen inzake de er
kenningsregelingen van gas-, waterlei
ding- en elektriciteitsbedrijven, gaf .. de 
commissie aanleiding de plaatseluke 
middenstandscommissies aan te bevelen 
bij de liberale raadsfractie aan te drin
gen op het bevorderen va.n grot«;re 
rechtszekerheid voor de betrokken m
stallateurs. 
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FABRIEK VAN COMPOSITIEVERVEN 

DELFT - HOLLAND 
Het schaap met ZES poLen: 
1. Een uitstekende hechting, ook op alumt

nium en gegalvaniseerd ijzer 

-AFERROX 
UNIVERSAALMENIE 

2. Het feit, dat. reeds geverfde stalen platen 
zonder enig bezwaar kunnen worden gelast 

3. Zeer snelle droging 
4. Een opvallend goede elasticiteit 
5. Een uitstrijkvermogen van 10 m2 per kg 
6. Een hoog roestwerend vermogen. 

BEURS CAFE- RESTAURANT 
COOLSINGEL 48 

TeL 21795 
21796 
22001 

* 

ROTTERDAM 

VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE 
GEZELSCHAPPEN. 

PRIMA' KEUKEN EN WIJNKELDER 

W. Dalkmann 

een betere toekomst met de V V.D. 

een betere KIJK op die toekomst met 

ErEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN 

Oostplein 45 - Rotterdam 

Te1 K 1800-26777 

De VelopA klem 

epeM. -- het M .. teoer rifwhtfbtok. 

llleuwe •09elljtcheden YOor het doelmatig - ordelt;k parker-

- ftet.-. 'tetopA Idemmen alaan ge- onderhoud -

worden gemakkeliJk beveatlgd op leder vertieaal ..tä 

levendten "ormen •11 ge~ b;.lemmerlng - het -rlce•. 

.... ~., ... 
't erkoop qn dit product ttftlfult8M 
vla het Rotter'damta kantoer 
van N.V. 0. Mateooo 

Schiedamsedijk 67 A 
Tel. K 1800-22799 

VOOR UW WAS 

NAAR 

BORGH 
' 

Tevens Uw adres voor Chemiscb Reinigen 

* 
N.V. Stoom- en Chemischt' WasserJj 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

. ~·modern~ 

BINGHAM &CO. zonweringen 
jalouzieën 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
schiedam 
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W. A. HOEK's 
MACHINE. SN ZlJl!RS'I'OFFABR.IBJII. 
Hoofdkan\oor lil MachlDefabriek 

te Schiedam. 

éompr-ra Yoor alle ~ lil tedere~~ druk 
ID.ItallaUN Yoor de berebllnc YIID wuretof. 1Uk1tot eoa. 

f'll(. V Staaldraadkabel· eu flert"n.estonwfabriek 

Yoorheen 

}. C. DEN HAA.N 
I GORINCHEM I 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
fa. P. van RIKXOORT .& Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO':, ELEC.1 ROM01 ORE!v 
WJKKELEJ) 

Inkoop - Verkoop - Revisie . 
Specialiteit: SCHEEPSINST ALLA TIES 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

/ 

RIDDERKERK 

• 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 n: 

Frank Rijsdijk' 1 

lndustrieele 
Ondernemingen N.V. 

Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel. H.-I.-Ambacht 241l 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSWPERIJ 

HANDEL in: 

e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

Gebroeders 

Boschede 

Specialisten 

Corduroys 
en 

Manchester, 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport- en tuinkleding 

••••••••••••• 
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"""'N H.M OE KONfNetN 

EEn OUÖ€ na3.m VOOR q0€Ö€ Wl)n 

rf\. F. 0' N N E S & . Z 0 0 !IC 
~ WUNHANOf!l- ANNO 1876- GRONINGIN 

H. P. Gelderman & Zonen N. V. 
OLDENZ.A.AL 

fabrikanten van 

ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte
katoenen·. rayon· en rayonvezel manutac:turen 

Op genent 
1887 

BEGRAFENIS 

TRANSPOKT 

OREMA'.rlll 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
Dl!lN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

IIAARLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel 10441 

DELl<"T, LEIDI!lN, 
Vlamingatr. 48, Hogewoerd 82, 

Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

Ankersmit' s Textielfabrieken N.Y. 
v DEVEN1'ER 

Spinnen 
Jlerven 

Weven 
Bleken 

Drukken 

De Nederlandse motor 

met een wereldreputatie • 

N. V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Scheepswerf & Machinefabriek 
v.h. H. J. KOOPMAN N. V. 
Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

. . ' 

SCHEEPSBOUW - MACIDNEFABRIEK - KETELMAKERIJ 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

·werft leden voor de V. V.D. ! 
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Candidaatstelling 
Hoofdbestuur 
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W E E.K B L A D V A N D I V 0 L K S P A R TIJ V 0 0 R V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A T I I 

Bluf en pokerspel de Russische strategie 
I s men in West-Europa de .psychologische 

strategie van Hitier vergeten? Ook hij 
verkr·eeg door dreiging - en daardoor vrees 
van de rest van Europa - achtereenvolgens 
Qostenrijk en Tsjechoslowakije. 

Aangemoedigd .door dit succes, ging hij op 
deze weg voort, in de verwachti:Q.g, dat verder 
~cces niet zou uitblijven. 
: Toen, doch eerst toen~ werd de tw~ede we

rèldoorlog onvermijdelijk. 
Rusland bewandelt thans dezelfde weg, doch 

een nuchtere strategische analyse kan dit ge
hele pokerspel ontzenuwen en tot een leeg ge
baar maken . 
. : Deze woorden, tegelijk bedoeld als een waar

schuwing èn als een steun in de rug voor hen, 
die in het Westen slachtoffers van de strategi
sèhe psychologie der bolsjewistische . macht
hebbers dreigden te worden, schreef de mili
ta.ire medewerker van het "Algemeen HandelS
blad" neer in een artikel in dit blad van 14 no
vember j.l. 

· . En inderdaad, het valt niet te ontkennen, 
dat er naast grote verontwaardiging over het 

· Russische verraad van de 4e november tegen
oyer het Hongaarse volk, bij velen een diepe 
vrees - laten we het maar eerlijk zeggen: !ets 
van paniek leèfde. · 
' Men zag reeds de geweldige Russische oor

logsmacbine. me.t onweersta'dikbare lttac:Q.t ver
der naa:r·ae knsten van de Atlantische öceaari 
voortrollen en alles in haar vaart verpletteren 
· Deze vrees werd - naar genoemde militaire 

deskundige nog eens in herinnering bracht -
de volgende dag nog gestimuleerd door de in
directe bedreiging door Boelganin om Frank
rijk en Engeiànd met raketten aan te vallen. 

* * * 
· Generaal Gruenther, de aftredende opper
- bevelhebber van de NATO, heeft daarop 

nog te rechter tijd keihard gereageerd. Gewa
gende van de raketten, waarmee Boelganirt 
had· gedreigd~ waarschuwde ·generaal Gruen
tP,er, dat elke aanvalsdaad van Rusland tegen 
d,e NATO-landen onmiddellijk zou .worden be
antwoord met krachtige vergeldingsmaatrege
len. 

De Russische bedreigingen zijn bluf. We 
'laten nog eenmaal de militaire medewerk~r van 
het Handelsblad aan het woord . 
. De Westerse overmacht op hét stuk van A

-~n E:-bommen (en de overbrengingsmiddelen 
daarvoor, is veel te groot. Terwijl hoogstens 
500 Russische zware bommenwerpers een 
actieradius hebben, waarmee zij Amerika kun
nen bombardèren, bezit het Westen 500 zware, 
plus 1500 middelzware bommenwerpers, waar
mee het Russische gebied kan worden be
stookt, dank zij het feit, dat het Westen over 
~n gordel van vliegbases rondom Rusland be
achikt, vanwaar de middelzware bommenwer
pers kunnen ageren en Rusland zodanige bases 
mist. 
: Om niet te spreken van de strategische ne-

De internationale gebeurtenissen en de daardoor 
geschapen situatie zijn van zo allesoverheersende 
betekenis, dat we gemeend hebben, nog eenmaal 
- en voor de derde maal in successie - daaraan 
hier onze aandacht te moeten wijden. 

Dit maakt het ons tevens mogelijk, nog een 
korte roo.ctie onzerzijds te geven op het weder
woord van onze Rotterdamse geestverwant mr H. 
van Vloten, dat in de rubriek "Men schrijft ons ..•.• " 
is opgenomen. 

We hopen, dat inmiddels de toestand dosdanig is 
geconsolideerd, dat we daarna ook te dezer plaatse 
weer naar het terrein van de binnenlandse politiek 
zullen kunnen overschakelen. 

derlaag, die Rusland ~ojuist in Polen en Hon
garije heeft geleden en die de aanvalspositie 
ten opzichte van West-Europa ernstig heeft 
verzwakt. . , 

Boelganin speelde derhalve poker met een 
veel zwakkere kaart dan het Westen heeft. Wie 
zich daardoor laat intimideren, verliest, even
als in het pokerspel, de inzet van de pot. Door 
deze vrees verkrijgt Rusland de strategische 
voordelen, die het op andere wijze vergeefs 
zoekt. 

* * * 

Zullen we de Russische bedreigingen dus 
moeten zien als hoog spel om een ster

kere tegenstander te intimideren, twee zaken 
zullen we daarbij toch goed in het oog moeten 
houden, naar het ons voorkomt. 

In de eerste plaats, dà.t de voorsprong welke · 
het Westen VQlgens de desk~igen hèeft, be
houden moet blijven. 

In de tweede plaats, dat, al mogen de Rus
sische machthebbers dan ook begrijpen, dat 
·het ontketenen van een derde wereldoorlog het 
enige zekere ·middel zou zijn om zichzelf ten 
val te brengen, zij over andere, minder opval- . 
lende middelen beschikken om hun invloeds- · 
sfeer uit te breiden, ook buiten het "traditio-

, nele" ijzeren gordijn. 
"De Telegraaf" van 16 november publiceer

de een artikel van generaal Sir John Glubb 
Pasja, over: . "Ruslands spel in het Midden
Oosten". Deze militair, die van de situatie al
daar wel iets afweet, bracht in herinnering, 

(vervolg op pag. 3) · 
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Flitsen van Het Binnenhof 

Begroting van Maatschappeliik Werk • Het lot van de Am
bonezen • Nieuw tehuis op Madagascar? • De heer Ritmeester als 
altiid actief voor de verdrukten • Woonwagenbewoners, beiaar
den, Indische Nederlanders • Onze fractie levert Kamervoor
zitters. 

M ensen die in de verdrukking zitten, 
hebben altijd kunnen rekenen op de 

hartelijke belangstelling van de heer Rit
meester. Dat bleek vorige week weer bij 
de behandeling van de begroting van 
Maatschappelijk Werk in de Tweede Ka
mer. 

Onze geestverwant informeerde of het 
de nieuwe minister, mej. Klompé, bekend 
was, dat na langdurige onderhandelingen 
tussen de Franse regering en de onze, 
toestemming was gegeven om bij wijze 
van proef een honderdtal Ambonese ge
zinnen naar het eiland Madagasca.r (aan 
de oostkust van Afrika) te doen gaan. 
Daarvan is niets gekomen, zei de heer 
Ritmeester, en ik zou nu weleens gaarne 
vernemen waarom. 

Als de heer Ritmeester voor een zaak 
belangstelling heeft, laat hij zich niet ge
makkelijk afschepen. Daarvan getuigden 
zijn interrupties toen de minister ant
woordde: "Voorzover ik weet kan men 
niet stellen, dat tussen de Nederlandse en 
de Franse regering overleg is gepleegd. 
Ik moet deze zaak nader bekijken en ik 
zal de Kamer, als ik deze aangelegen
heid heb bestudeerd, nader inlichten". 

De heer Ritmeester: U moet er om den
ken, excellentie, dat er al langeen toe
stemmend antwoord is van de Franse 
regering. 

Minister Klompé: Is er een toestem
mend antwoord gekomen van het Depàr
tement d'Outre Mer (Overzeese Rijks
delen)? 

De heer Ritmeester: Al maanden en 
maanden. 

Minister Klompé: Naar wie is dat ant
woord gegaan? Is het antwoord gegaan 
naar het Ministerie van Buitenlandse Za
ke.n?. 

De heer Ritmeester: :(k heb namelijk 
het antwoord van het Ministeriè van Bui

. tenlandse Zaken gekregen. 
Minister Klompé: ;In mijn studie ter

zake wilîk gaarne deze opmerkingen van 
de geachte afgevaardigde betrekken. 

* * * 
B ij de replieken, de volgende dag, 

kwam minister Klompé terug op de 
eventuele vestiging van Ambonese gezin
nen op Madagascar. Zij verklaarde, dat 
er met de besturen der Ambonezen-orga
nisaties nog niet over Is gesproken. Van 
die zijde, aldus de minister, is nog geen 
enkele reactie gehoord, dat men hierin 
geïnteresseerd zou zijn. Ik wil voorko
men, da~ de Ambonezen, die hier te lande 
vertoeven, de indruk zouden krijgen, dat 
wij op middelen zinnen om hen kwijt te 
raken. De geachte afgevaardigde zal dan 
ook begrijpen, dat ik niet van plan ben 
hierop te reageren. Ik acht het noodza
kelijk, dat zij zelf zeggen of zij terzake 
geïnteresseerd zijn. Dan kunnen wij ver
der zien. 

De heer Ritmeester: Excellentie, zoals 
u het stelt, is het niet helemaal juist. Het 
is absoluut Kabinets:z;aak geweest. De 
Ambonezen weten daar alles van, want 
de heer Ma.nusama is er ook in gekend, 
maar ik geloof dat het het beste is, dat 
u de hele zaak nog eens à tête reposée 
bekijkt. 

Minister Klompé: Dat wil ik gaarne 
doen. Wanneer de geachte afgevaardigde 
zegt dat de heer Manusama daarin is 
gekend, wil ik dat gaarne geloven. Ik 
heb gesproken over de bestuursleden van 
de organisaties. Ik heb echter bij de stuk
ken nog geen aanwijzingen gevonden, dat 
de besturen van die organisaties er in 
geïnteresseerd zijn. Dat het de heren Ni
kijuluw en Manusama zijn, wist ik. 

De heer Ritmeester: Ik zal er niet op 
doorgaan, maar het voorstel is medege
tekend door hen. 

Minister Klompé: Inderdaad, maar zij 
zijn - of vergis ik mij? - toch geen 
Jeden van een van de hoofdbesturen?? 

De heer R1tmeester: Daar wil ik bui
ten blijven. 

Minister Klompé: Het lijkt mij beter 
dat wij, nadat ik de zaak grondig heb be
keken, daarover eventueel later nog eens 
in de commissie voor Maatschappelijk 
Werk spreken. 

* * * 
H et is al meer dan een jaar geleden, 

dat een in Parijs wonende Nederlander, 
de heer Le Rütte, die relaties heeft met 
de ontginn'ïngswerken op Madagascar, 
zich in verbinding stelde met de heer 
Ritmeester, omdat hij op Madagascar mo
gelijkheden meende te zien voor de in 
Nederland verblijvende Ambonezen. 

Na veel overleg, waaroij ook een zich 
voor deze zaak interesserende Franse ge-

MR. VAN LEEUWEN 
.... in de voorzittersstoel. ... 

neraal was betrokken, werd een door de 
heren Ritmeester, Nikijuluw en Manusa
ma ondertekend voorlopig plan aan Ne
derlandse en Franse autoriteiten voor
gelegd. De handtekeningen van de Zuid
Molukse leiders Nikijuluw en Manusama 
betekenden dat zij zich voorlopig met de 
opzet akkoord verklaarden. 

Van de Nederlandse regering werd ge
vraagd zich bereid te verklaren de reis
kosten van de gezinnen te betalen en 
eventueel de gezinnen terug te laten ko
men indien de proef niet zou slagen. 

Wanneer zou blijken, dat de Ambone
zen bij de werkzaamheden in de landont
ginning en in de landbouw op hun plaats 
zijn, zouden misschien wel 10.000 Ambo
nezen een nieuw tehuis kunnen vinden 
op Madagascar in een voor hen beter kli
maat. Natuurlijk .zou de emigrat,ïe moeten 
gebeuren op basis van vrijwilligheid en 
voor alle zekerheid is bovendien aan de 
regering garantie gevraagd voor de te
rugreis indien . de proef niet zou slagen. 

Om de· rustige voorbereiding van de 
zaak niet te schaden heeft de heer Rit
meester het plan goed geheim gehouden, 
maar nu de Franse regering al maanden 
en maanden geleden haar goedkeuring 
heeft gehecht aan de voorlopige plannen 
en de Nederlandse regering niets van 
zich laat horen, heeft de heer Ritmeester 
de zaak tenslotte toch maar in de Twee
de Kamer aan de orde gesteld. Hij houdt 
er niet van een zaak slepende te houden. 

* * * 
D e woonwagenbewoners zijn ook 

mensen, die vaak in de verdruk
king zitten. Ook voor hen kwam de heer 
Ritmeester in het geweer, naar aanleiding 
van de plannen van de regering een be
perkt onderzoek onder de woonwagenbe
volking in te stellen, waarbij getracht zal 
worden nog meer inzicht te verkrijgen in 
karakter en samenstelling van deze 
groep. 

Dat lijkt mij wel zeer gewenst, aldWI 
de heer Ritmeester, alleen: waarom is dat 
niet direct gebeurd? Bij de vaststelling 
van de begroting voor 1953 van het de
partemelit; voor Maatschappelijk Werk 
heb ik er reeds op gewezen, dat. in 1949 
het aantal woonwagenbewoners reeds 
verdrievoudigd was in vergelijking met 
voor de oorlog. Het beliep reeds meer 
dan 11.500 penionen, die in 2631 wagens 
leefden. Dat dit aantal nu eerder ver
meerderd dan venninderd is, mogen we 
wel aannemen. Niet onwaarschijnlijk is 
het aantal sterk vermeerderd. 

Maar toen waren er onder de bewo
ners al meer dan 2500 leerplichtige kin
deren, van wie ruim twee-derden analfa
beet. En een 5000-tal van deze zwervers
kinderen groeit vrijwel in het wild op, 
rijp in de leer voor bedelarij, diefstal enz. 
Ik heb toen betoogd, dat hier een taak 
van grote betekenis lag voor kerkelijke 
en particuliere zijde en dat de over
heid geldelijk bèter moest steunen. 

Het is verheugend, dat er thans een 
viertal regionale woonwagenkampen zal 
worden ingericht waardoor het zwervers
bestaan van vele personen wordt opge
heven. Maar eer een regionaal kamp een 
capaciteit voor 80 wagens zal hebben, zal 
er nog heel wat moeten gebeuren. De mi
nister heeft een schema overgelegd van 
regionale woonwagenkampen, in eerste 
instantie voor twaalf gemeenten, dus ma
ximaal 960 wagens, zodat het trekken niet 
zal ophouden. In tweede instantie komen 
dan nog een 19-tal gemeenten in aan-

merking. Het wordt een zware opgaaf. 
Ook financieel. Maar het moet. Een nieu
we woonwagenwet zal ook spoedig aan 
de orde moeten worden gesteld. 

* * * .v 

1 n haar repliek zei minister Klom pé, 
dat op de begroting f 400.000 is uit

getrokken voor de woonwagenbewoners. 
Met betrekking tot de wettelijke rege
ling voor de woonwagenbewoners ver
klàarde zij eerst te willen bezien hoe het 
plan met de regionale kampen slaagt en 
hoe de woonwagenbevolking op dit plan 
reageert. 

De heer Scheps: Over hoeveel mensen 
gaat het nu, excellentie? 

Minister Klompé: Dat kan ik uit mijn 
hoofd niet zeggen. 

De heer Scheps: Kent u dan het aantal 
wagens al? ' 

Minister Klompé: Per kamp kan men 
rekenen op een maximum van 80 wa
gens. Ik denk, dat vóór de dupliek een 
vriendelijke ambtenaar inmiddels wel 
een briefje op mijn tafel heeft gelegd 
waardoor ik u het juiste getal zal kunnen 
geven. 

De heer Scheps: Daar wacht ik dan op. 
De heer Ritmeester: In 1949 waren er 

2691 wagens volgens een staatscommis
sie en ruim 11.000 bewoners. U kunt wel 
nagaan, dat er thans nog meer zijn. Als 
er 80 wagens per kamp zijn, kunt u wel 
nagaan hoeveel tijd het zal duren. 

Minister Klompé: Ik stel het bijzonder 
op prijs dat de geachte afgevaardigde de 
heer Ritmeester mij terzijde heeft ge
staan bij de verdediging van deze begro
ting. 

* * * 
H et was aardig de talrijke interrupties 

van de heer Ritmeester eens weer 
te geven omdat er uit blijkt hoe hij zich 
weet te weren. Hij laat het niet bij een 
redevoering. Hij vecht. Met felheid en 
met tact. Hij kritiseert en moedigt aan. 
Hij spant zich in. Hij verdiept zich in de 
zaken en komt op voor de mensen die 
zo moeilijk voor zichzelf kunnen spreken. 

De bejaarden zijn ook niet bepaald de 
mensen, die in de samenleving erg in tel 
zijn. Daarom kwam de heer Ritmeester 
voor hen op omdat overheid en particu
lier initiatief met de bejaardenzorg ach
ter de feiten aanlopen. De nood wordt 
groter door het ontbreken van voldoen
de tehuizen voor bejaarden. Het particu
lier initiatief kan Véel doen, de overheid 
moet helpen, helpen met een behoorlijk 
bouwvolume, met consultatiebureaus, met 
voorzieningen in de eerste plaats voor 
zieke bejaarden. 

Er is al zoveel over gezegd en geschre
ven en daarom vraag ik mij af, aldus de 
heer Ritmeester, of het thans nog wel zin 
heeft, dat de Nederlandse Federatie voor 
de bejaardenzorg de opstelling van een 
onderzoekplan in overweging heeft geno
men, zoals in de memorie van antwoord 
staat. De tijd van overwegen, van onder
zoek is voorbij. 

Er moeten nu spijkers met koppen wor
den geslagen: Het is meer dan tijd, dat nu 
handelend wordt opgetreden. Al dat ge
studeer . moet uit zijn. Het huisvestings
probleem voor bejaarden is mede een 
van de allernijpendste geworden. Het is 
ook dringend gewenst, da\ er toezicht op 
de bejaardentehuizen komt. 

Minister Klompé deed de toezegging, 
dat zij zal trachten nog vóór september 
van het volgend jaar een wetsontwerp in 
te dienen tot regeling van het toezicht op 
de bejaardentehuizen. Zij betreurde het 
nog geen scheJDa te kunnen geven voor 
de opzet van het bejaardenonderzoek. Het 
departement voert er nog bésprekingen 
over. Het onderzoekplan van de Neder
landse Federatie heeft vooral ten doel 
gezamenlijk te komen tot een verant
woorde opzet van een bejaardenonder
zoek, waarin de verschillende aspecten 
van het bejaardenprobleem grondig en 
met. het oog op de praktijk van het werk 
zullen worden geanalyseerd. 

MINISTER KLOMPé 
..... dank aan de heer Ritmeester . .•• 
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ook voor de Indische Nederlanden 
en voor verbetering van de toestan. 

den in het Ambonezenwoonoord Lunet
ten bij Vught, heeft de heer Ritmeester 
weer aandacht gevraagd en hij behan
delde voorts nog enkele andere onder
werpen. Natuurlijk kon'hij niet over alle 
antwoorden van achter de regeringstafel 
tevreden zijn, maar in weerwil van be
zwaren verklaarde hij gaarne bereid te 
zijn de minister zijn volle vertrouwen te 
geven, omdat hij er van overtuigd is, dat 
zij de'zaken zal aanpakken en zal weten 
te doen wat nodig is. 

Hieruit blijkt weer eens, dat onze frac-
tie geen onvruchtbare oppositie-om-de-op. 
positie voert, maar vertrouwen weet te 
schenken en positief meewerkt. Daardoor 
heeft onze stem invloed. Er wordt scher
per naar geluisterd, juist omdat het de 
stem van de oppositie is. 

Positieve medewerking wordt ook ver
leend bij de bezetting van de voorzitters
zetel wanneer de president verhinderd is. 
Als het oudste aanwezige lid zat vorige 
week donderdagavond de heer Ritmees
ter in de zetel van de voorzitter en vrij
dagmiddag was het onze geestverwant 
mr. H. F. van Leeuwen. 

* •• 

Onder leiding van de heer Ritmeester 
werd met algemene stemmen, dWI 

ook van onze fractie, het wetsontwerp 
aangenomen tot het waarborgen van ee,D 
goedkope ziekenfondsverzekering voor 
het minst draagkrachtige deel der be
jaarden <65 jaar en ouder). Degenen die 
een uitkering ontvangen krachtens de 
noodwet-ouderdomsvoorzielling, betalen 
thans een ziekenfondspremie van slechts 
f 1.50 per maand, ·maar die faciliteit ver
valt met het in werking treden van de 
algemene ouderdomswet omdat dan de 
noodwet vervalt. 

In de wettelijke regeling van de nieu
we bejaardenverzekering is bepaald, dat 
de algemene ziekimfondsen verplicht 
zijn bejaarden met een inkomen tot 
f 2400 per jaar in het fonds op te nemen 
voor een kwart van de ziekenfondspremie 
(waarschijnlijk twee kwartjes per week). 

Met een jaarlijks inkomen van f 2400 
tot f 3410 is de halve premie verschul
digd (waarschijnlijk een gulden per 
week). Voor alle overige bejaa&:den wordt 
verwacht, dat de vrijwillige ziektever
zekering voldoende mogelijkheden zal 
bieden. In ieder geval wordt aangeno
men, dat de algemene ziekenfondsen de 
thans verplicht verzekerden direct in de 
vrijwillige verzekering zullen opnemen 
indien zij zich bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd onverwijld aanmelden. 

' V. v. D. 

Jaarlijkse Algemene Ver· 
gadering te Groningen 

De jaarlg"kse Algemene Verradering In 
het jaar 195'7 zal &-ehouden werden qt 
vrijdap.vond 5 en za&eraa. 8 april iD 
Huize Maaa te Groningen. 

Vergadering secretarissen 
Kamercentrales 

Zaterdag 1'1 november j.L kwamen de 
secl'etarissen van de Kamercentrales on-· 
zer Partij, onder voorzitterschap van de 
heer L. van Vlaardingen, Organisator
Propagandist, in vergadering te Utrecht 
bijeen. 

In deze druk bezochte vergadering wer
den talloze problemen van organisatori
sche aard besproken. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 



VJU.IHEID EN DZMOO&ATD 

* pan WEEK tol WEEK * 
Wat wil Rusland ? (I) 

De ontwikkelingen in de internationale 
politiek blijven nog steeds de gebeurte

nissen op eigen bodem in versterkte mate 
overschaduwen. 

De stroom van geruchten, . berichten en fei- , 
ten is zo groot en zo snel, dat men praktisch 

- geen gelegenheid krijgt er een juiste volgorde 
in te ontdekken en te komen tot een grondige 
analyse ervan. 

Het beeld blijft uitermate verwarrend. Voor
al de Russische berichtgeving is er blijkbaar 
op uit, de publieke opinie afwisselend in slaap 

- te sussen en te verontrusten. 
Is dit nu een van de felle fasen van de koude 

oorlog? Wij zijn geneigd deze vraag in bevesti
gende zin te beantwoorden. 

Voorop gesteld dient te worden bij de beoor
deling van de internationale situatie, dat Hon
garije en Suez twee geheel afzonderlijke kwes
ties zijn, waarva;n de samenhang min of meer 
incidenteel moet worden gezien. 

De onrust in de satellietlanden vormt een 
ernstige bedreiging voor de Russische invloed
sfeer in Europa. De hechte gordel, die Rusland 
tussen Europa en zichzelf had weten op te bou
wen vertoont lelijke scheuren. De bloedige en 
onmenselijke onderdrukking door Rusland van 
de opstand in Hongarije doet daaraan niets af. 

(Vervolg van pag. 1) 

dat Vroeger de mogendheid, die militaire ope
raties over zee wilde uitvoeren, haar wapens 
en munitie onder konvooi naar dat land bracht. 

Deze methode is thans echter aanzienlijk 
veranderd. De manschappen behoeven nu niet 
langer over zee gestuurd te worden, w~nt hele 
divisies kunnen binnen enkele uren over zee èn 
land door de lucht worden verplaatst. 

* * * 
1\/J aar al is dan het transport van troepen 
lli eenvoudig en snel geworden, dat van 

krijgsmateriaal werd daarentegen ontzaglijk 
veel moeilijker. De kern van de moderne land
bewapening - tanks, kanonnen, voertuigen 
alsmede de brandstof en de munitie daarvoor 
- maakt de overzending naar een ander land 
tot- een geweldig verrichting van transport en 
regeling. 

De ideale oplossing voor een militaire be
velhebber is daarom het verzorgen van zijn 
zware materiaal in het vreemde land vooraf, in 
vredestijd. Is dat eenmaal bereikt, d,an is het 

· vervoer door de lucht van de troepen, om die 
wapenen te bedienen, een kwestie van uren. 

Sowjet-Rusland heeft nu, aldus de generaal, 
een techniek ontwikkeld, welke een variatie is 
op hetzelfde thema. Dat is n.l. de "verkoop" 
van zware wapenen aan een of ander klein 
land. 

Onder het mom van zo'n wapenverkoop kan 
Russisch oorlogsmateriaal vooruit worden ge
zondén. Slechts een klein deel van het gezon
den materiaal komt dan -bij het betrokken 
leger in gebruik. In datzelfde land kunnen Rus-

. sische experts als instructeurs worden ge
plaatst, om het materiaal te leren bedienen. 
Maar de werkelijke bedoeling is, daar zware . 
wapens op te slaan voor het gebruik door het 
Russische leger zelf. 

Het is nu de overtuiging van de deskundige 
schrijver, dat de Frans-Britse landing bij Port
Said de uitvoering van deze Russische opzet 
nog juist is vóór geweest, waarbij men met 
zekerheid kan aannemen, dat wanneer eèn 
Russisch leger erin geslaagd zou zijn, vaste 
voet in een of meer der Arabische landen te 
krijgen, de Arabieren dit nooit meer kwijt zou
den zijn geraakt en dat op een Arabische po
ging tot herstel der eigen onafhankelijkheid, 
op dezelfde wijze zou worden gereageerd als 
tegenover Hongarije. 

Met wapens kan men de vrijheid niet vernie
tigen. De gedachte van de vrijheid leeft achter 
het ijzeren gordijn krachtiger dan ooit. Dit 
geldt niet alleen voor Hongarije en Polen. Het 
geldt ook voor Tsjechoslowakije, Roemenië, 
Oost-Duitsland en in zekere zin ook voor Joe
goslavië. 

De drang naar de vrijheid in die gebieden 
wordt alleen door Russisch wapengeweld of 
dreiging daarvan belet een uitweg te zoeken. 

Hoe dit alles ook zij, de gordel, die is opge
trokken als bufferzone tussen Rusland en 
Europa maakt zich hetzij openlijk, hetzij onder
gronds lang~ maar zeker los van de Rus
sische ideologie. 

Rusland· tracht dit met alle- mogelijke mid
delen tegen te gaan, omdat het zich bedreigd 
gevoelt. Bedreigd in zijn ideologie, die ook in 
het eigen land slechts door middel van de dic
tatuur kan worden opgelegd. 

Rusland voelt zich door de jongste ontwik
keling in de satellietlanden zwak, gelijk elk 
dictatoriaal stelsel zich zwak voelt als de zon 
van de vrijheid boven de kim verschijnt. 

* * * 

Wat wil Rusland? (ll) 

Steeds hebben wij er in deze rubriek voor 
gewaarschuwd bij de beoordeling van de 

We komen hiermede, tot slot, aan _onze 
voortgezette discussie met mr. Van Vlo

ten, welke we, onder verwijzing naar hetgeen 
ook deze week onder "Men schrijft ons ......... " 
van hem is opgenomen, thans zouden willen af-
sluiten. · -

Er is tussen opponent en ons, zoals we vo
rig maal reeds konden vaststellen, geen ver
schil over wat ons uiteindelij~e doel moet 
zijn: de werkelijke internationale rechtsorde. 

Er is, naar thans blijkt, ook hierin overeen
stemming, dat men moet oppassen, zich niet 
te verkijken op de huidige stand van de inter

·nationale rechtsorganisatie. 
Wel echter is tussen ons gebleven een vrij 

groot verschil in waardering der feiten met 
betrekking tot het optreden van Israël, Enge
land en Frankrijk, in de kwestie-Egypte. 

Wij blijven - zoals later is gebleken in vol
komen overeenstemming met de woordvoerder 
van onze Kamerfractie - van mening, dat 
deze landen niet anders hadden kunnen han
delen. 

Inderdaad hebben Engeland en Frankrijk 
hun veto uitgesproken over de resolutie in de 
Veiligheidsraad van 30 oktober. Maar deze re
solutie hield dan ook een beoordeling - en 
een veroordeling - in van de houding van Is
raël. 

* * * 

Hier geldt, wat minister-president Drees 
op 9 november opmerkte naar aanlei

ding van de houding van de Nederlandse ge
delegeerde in de Assemblee van de Verenigde 
Naties. 

De minister-president wees daarbij op de 
vernietiging, waarmee Israël voortdurend door 
de omringende Arabische staten werd be
dreigd, op de economische boycot, op de wei
gering om Israëlische schepen door het Suez
kanaal te laten varen, op de verhindering van 
het gebruik van de Israëlische haven aan de 
Golf van Akaba en op de voortdurende raids 
tegen Israël, waarvoor speciale commando's 
werden opgeleid. 

De minister-president verzuimde óók niet, 
nadrukkelijk te noemen "de zware bewapening 
van Egypte door Rusland en de afkondiging 
van een gezamenlijk opperbevel van de troepen 
V~'l enige Arabische staten onder een Egypti
sche bevelhebber". 
· Daarom kon men de felle reactie van Israël 
zijns inziens wel zien als noodweer, zij het 
misschien als een noodweer-exces. 

Wij zouden in het bijzonder de aandacht van 
de heer Van Vloten willen vragen voor het 
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internationale toestand met de beide benen öp 
de grond te blijven staan eq. zich niet over te 
geven aan een voorbarig optimisme. 

Anderzijds echter moet men· er ook vqór op
passen, dat niet een ongemotiveerd pessimis
me door de dagelijkse berichten- en geruchten
stroom de overhand krijgt. 

Ten aanzien van de ontwikkeling in de Oost
Europese landen blijven wij echter stellig de 
mening toegedaan, dat zij én voor de commu
nistische ideologie én voor het communistische 
imperialisme, een ernstige slag vormt. Zo ern· 
stig zelfs, dat, indien het de Oost-Europese 
landen mocht gelukken zich op welke wijze dan 
ook vrij te maken, dit zelfs voor Rusland een 
genadeslag zou zijn. Op korte termijn is zulks 
evenwel niet te verwachten. 

De Russische knoet blijft vooralsnog het 
"bindmiddel" dat de Oost-Europese landen, zij 
het niet altijd even vlot en spontaan in het ga· 
reel doet blijven lopen. 

Doch, dit is voor de Russische politiek geen 
ideale toestand. Een belangrijk ding dient bij 
dit alles niet uit het oog te worden verloren, 
n.l. dat bij een eventuele derde wereldoorlog 
het militaire en burgelijke apparaat in de satel· 
lietlanden weinig betrouwbaar zou zijn. Wat 
dit betekent heeft het voormalige nazi-Duita
land zeker wel aan den lijve ondervonden. 

Kortom, de situatie in de Oost-Europese 
landen doet geenszins vermoeden, dat Rus
land, trots alle dreigingen die het de wereld 
inzendt, het voornemen heeft een·_derde we
reldoorlog te ontketenen. Het heeft daarbij 
geen enkel belang. 

laatste gedeelte van hetgeen de minister-presi
dent daaraan nog toevoegde: "In ieder geval 
zou een beoordeling en veroordeling eenvoudig 
als agressor, in dit algemeen verband gezien. 
onredelijk zijn, ook voor de Verenigde Nati~, 
die de noodlottige ontwikkeling haar gang heb
ben laten gaan en geen redelijke beschenning 
en geen waarborg voor de vrede hebben ge-
boden". · 

* * * 

liet is, ook voor ons, een onzettende ge
dachte, dat onze - betrekkelijke - vei

ligheid wordt gewaarborgd door de Westerse 
overmacht aan A- en H-bommen en dat ons 
voorlopig alleen dáárdoor een derde wereld· 
oorlog wordt bespaard. 

Toch moeten we dit als realiteit aanvaarden 
en ondertussen blijven hopen, dat de wereid 
eens van de bolsjewistische pestilentie zal wor
den verlost. 

Eerst dan en naar wij vrezen niet eerder, zal 
de realisering in zicht komen van wat ons aller 
ideaal is: een internationale rechtsorde, waar· 
in het p o 1 i t i e k e orgaan, dat de Veiligheids· 
raad is, dan zal moeten plaats maken voor een 
internationaal re c h t e r 1 ij k orgaan. 

Een orgaan, welks beslissingen, zonodig door 
het internationale m a c h t s a p p a r a a t ge
steund, dan op dezelfde wijze kunnen en mogen 
worden geëerbiedigd als die van onze eigen, 
nationale rechterlijke macht. 

A. 

l.andbouwcongres 2 en 3 maart 1957 
te Woudschoten 

Zoals reeds eerder werd bericht, zal 
op zaterdag 2 en zondag 3 maart 1957 in 
het Conferentie-oord Woudschoten te Zeist_ 
een Landbouwcongrelll van de Partij wor- , 
den gehouden. _ , . 

Het lid onzer Tweede Kamerfractie, de 
heer F. den Hartog, heeft zich inmiddels 
bereid verklaard het voorzitterschap op 
zich te nemen van het Congresbestuur en 
van een landelijke organisatie-commissie, 
welke op zatenlagmiddag 8 december a.s. 
te Utrecht hun eerste bijeenkomst zullen 
houden. Als secretaris zal fungeren ons 
Tweede-Kamerlid mr. F. G. van Dijk. 

Na 8 december zullen nadere mededelin
gen volgen. 



Kort verslag van de Algemene Vergadering 
van de Nationale Vrouwenraad 

van Nederland 
Mejuffrouw mr. Corrie Tendelqo herdacht 

De Algemene Vergadering van de 
Nationale Vrouwenraad van Ne

derland werd gehouden op 7 november 
in het Puemgebouw te Utrecht. De 
presidente, mej. mr. E. B. ten Bruggen 
Cate gaf in haar openingswoord een 
overzicht van de voornaamste gebeur
tenissen en noemde onze eerste vrou
welijke minister van Maatschappelijk 
Werk, de 13 vrouwen in de Tweede 
en de 4 vrouwen (n de Eerste Kamer, 
waarvan ons lid, mevrouw Schouwe
naar-Franssen, als presidente van het 
Vrouwencomité, aaBwezig was. 

Mej. Corrie Tendeloo, wier leven in 
dienst heeft gestaan van de rechten 
van de vrouw, werd eerbiedig her
dacht. 

De Vrouwenraad heeft een bijzon
der geslaagd boekje doen verschijnen: 
"De Vrouw in de Nederlandse Samen• 
leving". Er bestond tot nu toe geen 
overzicht van de pisitie der Neder
landse vrouwen of de geschiedenis van 
de Vrouwenbeweging. Dit vindt U nu 
in 44 bladzijden glasheldèr uiteen ge
zet en ik raad U aan het te bestellen 
bij het. Secretariaat, van Alkemade
laan 570, Den Haag. Prijs f ~.-. Een 
Engelse uitgaaf volgt. Het eerste 
exemplaar werd aan het erelid, mej. 
Sèhlppèrs, overhandigd. 

Als eerste in de versiagen der aan
gesloten verenigingen kwam de Ver. 
van Medische Analysten verslag uit
brengen n.a.v. het 10-jarig bestaan. 
Men zoekt in deze vereniging naar in
ternationale contacten; het congres in 
Quebec (Canada) werd door 1450 ana
lysten bezocht en was een groot suc
ces. 

Samenstelling· van onze 
nieuwe Kamerfracties 
Eerste Kamerfractie: 

·Prof. mr. A. N. Molenaar, Groot Haese
broekseweg 29, Wassenaar, voorzitter. 

Mr. H. van Riel, Nassau Dillenburgstr. 
40, Den Haag, vice-voorzitter. 

Mr. J. de Wilde, Minervalaan 42, Am
sterdam, secretaris. 

Prof. mr. G. de Grooth, van Slinge
landtlaan 1, Leiden, 

H. D. Louwes, De Gast 34, Zuidhorn 
(Gron.>-. 

Mevr. dra. J. F. Schouwenaar-Frans
sen, Beethovenlaan 24, Bilthoven. 

Mr. dr. R. H. Baron de Vos van Steen· 
wijk, Voorwijk, De Wijk. 

Tweede Kamerfractie: 

Prof. mr. P. J. Oud, Willemsplein llb, 
Rotterdam, voorzitter. 

Drs. H. A. Korthals, Leidseweg 196, 
Voorschoten, vice-voorzitter. 

Mr. F. G. van Dijk, Haviklaan 24, Den 
Haag, secretaris. 

Mr. dr. C. Berkhouwer, Nieuwlander
singel 47, Alkmaar. 

Mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke 
Hoekstra, Doornstraát 166, Den Haag. 

J. G. H. Cornelissen, Darwinplantsoen 
17, Amsterdam. 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit, Ter 
Hoffsteedeweg 26, Overveen. 

F. den Hartog, Beemdzate, Hoog-Blok
land, Post Arke!. 

Mr. H. F. van Leeuwen, Hoeflo 36, La
ren (N.H.) 

G. Ritmeester, van Alkemadelaan 678, 
Den Haag. 

Mevrouw mr. J. M. Stoffels-van Haaf
ten, Lorentzkade 206, Haarlem. 

Mr. E. H. Toxopeus, Cavaleriestraat 13, 
Breda. 

R. Zegering Hadders, De Lindenhof, 
Emmen. 

Mej. v. d. Veen vertelde over het 
sociologisch onderzoek, dat in opdracht 
van de "Ned. 'ler. ter behartiging van 
de belangen der jonge meisjes" (be
ter bekend als "Union") werd verricht 
naar de belangensfeer der werkende 
jonge vrouw in de grote stad. 

Uit de enquête kwam vast te staan, 
dat het jonge meisje te weinig lid is 
van verenigingen, haar werk als tij
delijk ziet en vooral van het platte
land komend, nog te veel onder in
vloed van de ouders staat, die hun 
dochters graag afhankelijk in plaats 
van onafhankelijk opvoeden. De Unlon 
heeft haar ·beschermende taak dus 
ook veranderd in een meer vormen
de en tot zelfstandigheid leidende 
voorlichting. 

International Service 
Hierna sprak mevr. G. H. A. Frank 

over de International Social Service, 
afd. Nederland, een organisatie die 
mij uit het hart is gegrepen. Haar 
doelstelling luidt als volgt: "Het ver• 
lenen van individuele bijstand aan 
hen, die in verband met hun vrijwil
lige of gedwongen vestiging in een 
vreemd land maatschappelijke hulp
verlening nodig maken". Het is een 
particuliere vereniging die samen
werkt met overheidsorganen, kerke· 
lijke en particuliere organisaties. 

Adres: Stadhouderslaan '148a, Den 
Haag. 

Er volgden versiagen van de Con
tactgroep van vrouwen van de Euro
pese Beweging en van de Vrijzinnig 
Hervormde Vrouwen Federatie, allen 

In verband met de grote hoeveelheid 
copie zijn we helaas genoodzaakt de 
serie "onze nieuwe volksvertegen
woordigers" deze week te onderbre
ken. Wij hopen in staat te zijn in het 
eerstvolgende nummer deze serie te 
vervolgen. 

De Redactie. 

Rede 
mr. W. H. Fockema Andreae 
voor het J.O.V.D ... congres 

Door een betreurensVI(aardig misver
stand, werd de naam van de heer mr. W. 
H. Fockema Andreae, in de verslagen 
over het J.O.V.D. congres in ons vorig 
weekblad opgenomen, 'foutief gezet, 
waarvoor wij op deze plaats gaarne on
ze verontschuldiging aanbieden. 

De scherpzinnige lezer zal inmiddels 
hebben begrepen, dat het onze welbe
kende partijgenoot was die voor de jon
geren op zulk een eminente wijze het 
woord voerde 

De haast, waarmee ons vorige num
mer,. dat in verband met de overvloed 
van copy 12 pagina's telde, moest wor
den samengesteld, heeft ons ook nog op 
een andere wijze parten gespeeld. De 
foto's geplaatst bij het artikel "Najaars
vergadering Contactgroep voor Vrouwen 
in de Europese Beweging" behoorden bij 
het verslag over de Provinciale dag van 
de Vrouwen in de V.V.D. in Zuid-Hol
land, hetgeen velen ongetwijfeld even
eens zullen hebben begrepen. · 

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-Gravenhag"e (telefoon 111768). 

Eo~ •- .... rubmtk te Uil ... IIOtlrt 

MojuHr. Joh. H. Sprl•l•• Älexo..,._ 
lllnot 1 t, HoorloM. 

Interessant, maar het is onmogelijk 
over alles te schrijven. 

's Middags sprak de voorzitter van 
de V.I.R.O. mr. A. M. Joekes over "De 
Betekenis van de Verenigingen van 
de Verenigde Naties", dit naar aan
leiding van het 10-jarig bestaan van 
de Wereld Federatie van Verenigin· 
gen van de Verenigde Naties. 

Werk van de V.N. 
In de bekende woorden: "To prac

tice toleranee and to live tagether in 
peace as good neighbours" ligt de 
hele betekenis van het werk van de 
V.N. Jammer genoeg is dit meer 
ideaal dan werkelijkheid en iedereen 
dacht aan Hongarije en Egypte! Er is 
weliswaar meer begrip gekomen ·voor 
massanood en massa-onrecht en het 
werk in de achtergebleven gebieden 
heeft enorm veel bijgedragen tot ver. 
mindering van ellende. 

De "Unicef" en "Sunfed" zijn àan 
ook de bekendste verenigingen. 

De V.I.R.O. benoemde o.a. een re-

geringscommissie, die het Handvest 
der V.N. herziet (b.v. het veto-recht); 
zij belegt conferenties, organiseert 
scholingscursussen en voorlichting op 
scholen, zij geeft op 24 oktober, de dag 
der V.N., uiteenzettingen in heel Ne
derland, dit allés om mee,r begrip voor 
dit werk te krijgen. 

Dit was het eind van deze interes-
sante dag. 

G. HUESE-LAMING. • 

CANDIDAATSTELLING 
HOOFDBESTUUR 

Ter voldoening aan het bepaalde in art. 
22 van het Huishoudelijk Reglement deelt 
het Algemeen Secretariaat mede, dat in 
het jaar 1957 de :volgende leden van het 
Dagelijks Bestuur en van het Hoofdbe
stuur aan de beurt van aftreden zijn: 

van het Dagelijks Bestuur: 
Ir. B. C. van Balen Walter te Leemvar-

den; 
J. M. F. A. van Dijk te Amersfoort; 
van het Hoofdbestuur: 
Mevrouw C. Siernier-Tjaden te Bent-

veld; 
D. W. Dettmeijer te 's-Gravenhage; 
Prof. Dr. J. Lindeboom te Groningen; 
G. Ritmeester te 's-Gravenhage. 
De aftredende leden zijn herkiesbaar. 

De heren ir. B. C. van Balen Walter, 
J. M. F. A. van Dijk en D. W. Dettmeijer 
hebben zich schriftelijk bereid verklaard 
een candidatuur voor een herbenoeming
te aanvaarden. Van Mevrouw C. Stemler
Tjaden en de heren prof. dr. J. Linde
boom en G. Ritmeester is bericht ont
vangen, dat zij zich niet herkiesbaar stel-
len. • 

In het Hoofdbestuur hebben thans zit
ting drie leden der Staten~Generaal, t.w. 
de heren Oud, van Riel en Ritmeester. 

Het maximum, dat Art. 21 van het 
Huishoudelijk Reglement toestaat, is drie. 

Overeenkomstig het bepaalde in Art. 
22, lid 2, van het Huishoudelijk Regle
ment kunnen candidaten voor de vervul
ling van de hierboven genoemde vacatu
res vóór 1 februari 1957 door de afdelin· 
gen aan het Algemeen Secretariaat wor
den opgegeven. Als candidaten worden 
slechts diegenen aangemerkt, die· zich 
schriftelijk bereid verklaard hebben een 
·candidatuur te aanvaarden. 
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Boekbespreking 
Dr. H. J. Prakke: "Van PerS!o 
wetenschap tot Publicistiek ... 
Uitg. Van Gorcum & Comp. 
N.V., Assen 1956. 

De Koningin der Aarde is tientallen 
jaren lang, zich haar eigen hoogheid be
wust, haar eigen wegen gegaan. Het moge 
haar daarbij niet aan erkenning ontbro
ken hebben van de zijde der maatschap. 
pij, die zij krachtens haar wezen diende 
en naar eigen en anderer schatting "be
heerde". Zij werd als vrijwel autonoom 
beschouwd wat haar ontwikkeling en 
haar aktiviteiten betreft. Vrijwel onbe
perkte persvrijheid gold als een verwOJi"o 
venheld in heel de beschaafde wereld. 

In tweeërlei opzicht beleeft onze gene. 
ratie een kentering ten deze. Enerzijdl 
is de pers object van belangstelling ge
worden en wel door 'baar opneming iD 

, het universitaire onderwijs. Anderzijds is 
persvrijheid opnieuw tot een juridisch en 
politiek probleem geworden. Beide ver
schijnselen hangen samen zowel met de 
ontwikkeling van de journalistiek zelve 
als met die van de samenleving. 

Om met deze laatste te beginnen: hoe 
anders liggen de dingen thans dan in de 
tijd dat pers en persvrijheid de positie 
kregen waarin ze zich tientallen jaren 
lang mochten ver-heugen! 

Het is welhaast een eeuw geleden, dat 
Joan Stuart Milk zijn naam vestigde met 
zijn vermaarde essay "On Liberty" (Her) 
lezing van dit boeiende geschrift - in 
1859 gepubliceerd - is voor ons geslacht 
uiterst leerzaam, reeds omdat het ons 
duidelijk maakt, dat onze veelgeprezen 
grondrechten in feite verankerd zijn in 
een liberale samenleving en alleen daarin 
kunnen gedijen. Hetgeen zeggen wil, dat 
er met het behoud van een op liberale 
grondslagen iebouwde maatschappij méér 
op het spel staat dan menigeen ver• 
moedt. Welbeschouwd rust heel het par· 
lementaire stelsel, gelijk dit zich ook te 
onzent ontwikkeld heeft, op de funda• 

-menten ener democratie zoals het libera-
lisme zich deze dacht en denkt en waar• 
aan Mill in zijn tweede studie over "Re 
presentative Government" wijdde. Welk 
een afstand scheidt ons ook hier van dit 
jaartal! Het zou de moeite waard zijn, dit 
eens in een wetenschappelijke studie uit
gewerkt voorgezet te krijgen, juist nu het 
parlement zelf zo onklaar geworden is 
door allerlei verschuivingen, die als on
gemerkt intraden. 

De twintigste eeuw heeft een ontwik
keling gebracht als niemand in lie daar
aan voorafgaande kon voorzien. Totali
taire systemen bedreigen de democratie 
in haar grondvesten. Zij passen ook op 
het terrein van diplomatie en binnen
landse staatkunde methoden toe, geheel 
liggende buiten de sfeer van wat tevoren 
als parlementair werd beschouwd. Dit 
alles heeft onv·ermijdelijk ook zijn terug
slag op de vrijheid van gedachte en ge
dachtenwisseling, waarvan Mill in zijn 
studie .,On Liberty" uitgaat en dus ook 
op de pers. Het rapport van de Dr. Wiardi 
Beekman-stichting over "De vrijheid van 
drukpers", dat gelukkig op felle weer
stand ook van geestverwante journalisten 
stuitte, is merkwaardig als teken van de 
ontreddering die er op dit punt heden 
ten dage Heerst, juist ook in kringen die 
zich democratisch-socialist noemen. 

• • • 

Daarnaast is er dan dat andere: de be. 
langstelling welke de pers in onze jaren 
van universitaire zijde ondervindt. Zij is 
object van wetenschappelijk ortderzoek 
geworden en dat dankt zij alweer even
zeer aan haar eigen ontwikkeling als aan 
die der maatschappij, die zich wel met 
haar moet bezighouden, gezien de be
langrijkheid welke de pers ook sociolo
gisch heeft verkregen, sinds zij mede als 
gevolg der politieke en economische 
emancipatie der massa meer en meer 
massaal gericht moet werken inet alle 
gevolgen daarvan. 

Dr. Prakke, onlangs toegelaten als pri
vaat-docent aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen, ziet blijkens zijn openbare les, 
gehouden ter opening zijner colleges zich 
voor een ietwat ruimer taak gesteld dan 
de aan andere universiteiten op journa
listisch gebied werkende docenten. Reeds 
de titel van zijn rede duidt dit aan: "Van 
Perswetenschap tot Publicistiek". Inge
d~eld bij de faculteit der Economische 
Wetenschappen, benadert dr. Prakke zijn 
onderwerp allereerst van sociologische 
zijde. Dit brengt mede, dat hij "de pers" 
plaatst in haar verband met andere com. 
municatiemiddelen (film, radio en tele· 
visie) en veorts zijn aandacht niet uit· 
sluitend wijdt aan de dagbladpers doch 
ook· aan kleinere media die bijdragen 
tot opinievorming. 

Hier wordt een veld van wetenschap
pelijke arbeid opengelegd dat onder het 
enthousiasme van de nieuwe docent ze
ker vrucht kan opleveren. de R. 



Wederwoord van 
mr. Van floten 

Nu de hoofdredacteur van ons weeJG.. 
blad zo. uitgebreid is ingegaan op mijn 
.kritiek op het booMartikel van 10 no
vember, hetgeen ik zeer waardeer, zult 
\\ mij ongetwijfeld de mogelijkheid niet 
willen ontzeggen, op uw antwoord een 
wederwoord te geven. 

Voorop moge ik stellen, dat ik, met 
~ hoofdredactie van ons weekblad, van 
mening ben, dat we ons niet moeten 
verkijkoen op de huid!Lge stand van de 
internationale rechtsorganisatie. 

Juist omdat deze organisatie nog zo 
gebrekkig is, dient men evenwel zoveel 
mogelijk te vermijden dat te doen wat 
Riet (rechtstreeks) bijdraagt tot ver· 
steviging van deze rechtsorde, en zeker 
aJs dit een schending van het internatio
nale reeht vertegenwoordigt, die op 
zichzelf aloleen maar een achteruitgang 
ten opzichte van het eindelijk gewenste 
doel betekent. 

Het voornaamste argument van de 
hoofdredactie is, dat de Brits-Franse 
interventie in Egypte een geval van ge
rechtvaardigde eigen-richting zou zijn 
geweest. Dit is naar mijn mening een 
verwerpelijk standpunt. 

Het handvest van d·e Verenigde Naties 
'(V.N.) verbiedt eigen-richting. Niette
min zou men, niet zonder grond kunnen 
verdedigen, dat,- indien de V.N. falen 
in hun optreden - het internationale 
recht eigen-richting niet volstrekt uit
sluit. Engeland en Frankrijk hebben 
door hun veto's in de Veiligheidsraad, 
kort na de Israëlische aanval op Egypte, 
een onmiddellijke actie van de N.V. ge
blokkeerd. 

Zij kunnen zich dus bijzonder moeilijk 
op een falen van de V.N. beroepen. 
Beide landen hébben onmiddellijk na de 
lsraëli·sche aanval ook niet in de V.N. 
voorgesteld, dat de V.N. een politie
macht zouden sturen. 

Dit strookte kennelijk niet met hun 
plannen, die niet waren gericht op een 
(door hen voorgestelde) "scheiding van 
de strijdende partijen (Israël en Egyp
te)", maar als oogmerk hadden in de 
eerste plaats met geweld het vraagstuk 
van het Suezkanaal te regelen, waar
van een vreedzame oplossing nog geens
zins onmogelijk was geworden, en in de 
tweede plaats president Nasser van 
Egypte te verwijderen. 

De eigen-richting van Londen en Pa
rijs was in strijd met het internationale 
recht en valt ook niet goed te praten 
met een beroep op noodrecht (vandaar 
de ver·gelijking met· een inbreker in 
mijn kritiek). De eigen-richting was een 
verzaking van essentiële beginselen en 
derhalve een ongerechtvaardigde in
breuk op de moraal en de gerechtigheid. 
Hiernaast komen nog Jouter zakelijke 
argumenten, die de Brits-Franse actie 
verooroelen en ·die ik reeds eerder heb 
aangestipt. 

Het valt niet te ontkennen, dat er een 
zeker eausaai verband bestaat tussen de 
Brits-Franse ~ctie en de totstandko
ming van de politiemacht der V.N. Maar 
men kan dit niet - zonder in strijd te 
komen met de feiten - voorstellen als 
een recht-Sttreeks b e o o g d resultaat 
van het optreden van Londen en Parijs. 

Volgens de hoofdredactie van ons 
weekblad zou de actie van Engeland en 
Frankrijk tegen Egypte o.m. kunnen 
steunen op het gevaar van de toene
mende invloed van Rusland in het Mid-' 
den-Oosten. Men moet echter helaas 
vaststene'n, dat juist door de Brits
FranSe actie de Russische invloed in dit 
deel van de wereld eerder meer kansen 
heeft gekregen. 

De verhalen over de aanwezigheid 
van grote aantallen Russische vliegtui
gen in Syrië, enz., die na het falen van 
de Britten en Fransen zijn losgekomen, 
en die vrijwel zijn ontzenuwd, waren 
vooral afkomstig uit Britse en Franse 
bronnen, die hiermee blijkbaar een extra 
rechtvaardiging achteraf hebben willen 
zoeken voor hun actie. Indien de Russi
sche dreiging werkelijk zo ernstig zou 
zijn geweest, als thans wordt voorge
steld, dan zou de houding van de Ver-· 
enigde Staten ongetwijfeld anders zijn 
geweest. 

Generaai Gruenther, aftredend opper
bevelhebber van d•e NAVO in Europa, 

heeft de grote hoeveelheden wapens van 
Russische makelij, die de Israëliërs heb
ben aangetroffen op het schiereiland 
van Sinaï, bestempeld als niet te vallen 
buiten het normale Russische hulppro
gramma aan Egypte. 

Wij moeten hopen, dat de schijnbaar 
door Eden en Mollet niet voorziene 
kwalij-ke gevoigen van hun optreden zo
veel mogelijk ·zullen worden beperkt. 
De breuk met Washington (de Ameri
kaanse regering was tevoren niet over 
de actie geraadpleegd en Is daarom te
recht ontsticht; president Eisenhower 
heeft de Brits-Franse actie een "ver
gissing" genoemd) dient men spoedig te 
helen, omdat het Westen alleen vereend 
iets in de wereld te betekenen heeft. 
Engeland en Frankrijk, dat is gebleken, 
kunnen zich niet zelfstandig opwerpen 
als lasthebbers van het Westen, laat 
staan zelf<&tandig een zelfgekozen last 
tot een in hun ogen goed einde brengen. 

Tenslotte nog een rectificatie van een 
zetfout in m.ijn eerder in ons weekblad 
gepubliceerde kritiek. De desbetreffen
de zin had moeten luiden: ,,Voorts moet 
men met droefenis constateren, dat de 
Russen, naar va.Jt aan te nemen, v a n 
de verwarring in het Midden-Oosten, 
waaraan Londen !m Parijs voornamelijk 
schuldig zijn geweest, hebben geprofi
teerd om het Hongaarse volk te kunnen 
neerslaan. 

Mr. H. VAN VLOTEN. 

Hongarije en Suez 
Nu de eerste opwinding over de ge

beurtenissen in Hongarije, die leidden 
tot onmiddellijke principiële en prach
sche standpunten en handelingen, iets 
gekalmeerd is. komt er weer gelegenheid 
en belangstelling voor. verdergaande ge
dachten, zo schr\ift onze Haágse ·geest
verwant, mr. W. S. A. N. G .ort er. 

H\i zou willen voorstellen, deze ge
dachten als volgt theoretisch op te zet
ten en voor de overzichtelijkheid te sy
stematiseren. Kortheidshalve, zo merkt 
hij op, is het onderstaande niet door uit
gewerkte voorbeelden geïllustreerd, doch 
die vindt iedere. lezer gemakkelijk in 
eigen kennis. 

Het oorljelen. en handelen van afzon
derl\ike mensen en groepen kristalE
seert zich uit in gedachtenbouwselen en 
-complexen. met b\izondere daarin pa~
sende begrippen en symbolen met soms 
grote gevoelswaarde. Geheel willekeu
rig wil hij een aantal begrippen opsom
men: vrijheid, vr\je verkiezingen, demo
cratie, volksdemocratie. communisme, 
socialisme. liberalisme, imperialisme, ko
lonialisme en in het godsdienstige bijv. 
Heilige Schrift, mis. Allah. 

Bij de massa zUn de gedachtenbouwse
len vager, onbewuster dan bij groepste;
ders en individualisten; in het handelen 
heeft de massa dikw\ils het initiatief, 
doch het doordenken valt uiteraard \oe 
aan de individuen en daarmede valt hun 
ook het discussiëren tussen de verschil
lende overtuigingen toe. 

Bij de discussies zijn o.m. twee 
richtingen mogelijk: I. het steeds verder 
uitwerken en accentueren van de eigen 
gedachtengang in tegenstellirig tot die 
van de ander of anderen. 

Dit kan leiden tot: 
a. verduidelijking van de eigen stand

punten; 
b. verdieping van de geestelijke 'kloof; 
c. geestelijke overwinning Of overwel

diging van het eigen standpunt of dat 
van de tegenstander. 

II. het streven naar overeenstemming 
door het zoeken van gen!eenschappelijke 
uitgangspunten. onder het motto: ponr 
bien discuter. il faut être d'accord. 

De tegenstelling tussen partijen bij 
toepassing van I kan tenslotte worde'l 
opgeheven door de methode, dat men 
met behoud van ieders overtuiging tot 
een praktisch vergelijk komt. Hierbij is 
dan te bedenken. dat vele onderdelen van 
overtuigingen inderdaad maar "construc
ties" zijn, die .wen in het praktische ge
meenschapsleven kan missen, al houden 
ze in de eigen groep haar waarde. 

Bij II moet erop worden gelet, dat 
men pas naar een gemeenschappelijke 
grondslag kan zoeken, indien eerst de 
constructies van de verschillende par
tijen duidel\ik zijn en verder, dat de op-

vattingen van elke mens en elke groep 
nu eenmaal door historische en andere 
redenen onderling verschillen en nooit 
tot een gemeenschappelijke opvatting 
herleidbaar zijn, zodat men op een zeker 
ogenblik toch tot 'n vergelijk moet ko
men, wil men samen op deze aarde leven. 
Chinese muren zijn nutteloos. 

Methode II gaat dieper dan I: zij 
tracht· de overtuigingen tot nieuwe gron
den te herleiden. anders gezegd, zij zoekt 
de synthese onder het motto: du choc des 
opinions jaillit la vérité. Ook hier be
stáat vanzelfsprekend de mogelijkheid 
van geestelijke overwinning of overwel
diging. 

Afwisseling van de methodes I en II 
geeft het beste resultaat voor een vrucht
bare discussie. Soms echter gaat het niet 
om een wei1kel\ike gedachtenwisseling, 
maar om eigenschappen bij elkaar te 
houden of te brengen. In dat geval is 
men aan discussie niet m e e r of nog 
niet toe en wordt uitsluitend methode I 
toegepast. 

Verder zij opgemerkt, dat men zich bij 
zijn prakti~che gedragingen jegens el
kaar richt naar de stand der discussie 
en andersom. Aldus kunnen er bijvoorb. 
hartstochteltike, koele. begrijpende, toe
naderende, vijandige. enz. ogenblikken 
zijn. in woorden en daden. 

BU de discussie over Hongarije heeft, 
zo stelt onze briefschrijver vast, Neder
land behalve de helpende hand te rei
ken. ook een duidelij1k principieel ge
baar gemaakt en een offer gebracht 
door niet deel te nemen aan de Olym
pische Spelen; er kunnen wellicht nog 
andere zUjlke gebaren onzerzijds volger.. 

Op geestelijk gebied ware thans wel
licht een campagne op te zetten om aan 
te tonen. dat de westelijke parlementai
re democratie o. m. op grondslag van het 
westeUjke godsdienstige denken, reeds 
veel verder de doeleinden heeft verwe
zenlijkt, die Ruslancf op de wijze van 
het marxistisch-communistische denken 
en handelen tracht te bereiken, dan dat 
land. 

W\i ·hebben behoefte aan wetenschap
pelij.ke (o.m. statistische) en populaire 
geschriften. bestemd voor wereldver
spreiding, odk naar Rusland, waarin de 
twee systemen in theorie en praktijk dui
delijk met elkaar worden geconfron
teerd. mede in het licht van geschiede
nis, klimaat, ligging. ras, enz. 

De leidraad der publicaties moet dan 
zijn. dat men niet voor eigen paroch!e · 
predikt, maar weifelenden tra~ht te be
naderen en te overtuigen en de tegen
stander te bestrijden en zo mogelijk te 
begrijpen. 

Het doel kan tevens z\in: aa'ln10edi
ging der democratisering van Rusland 
zelf. 

Suez. zo meent hij, kan daarbij als te
genmelodie dienst doen. Organisatoriscn 
kan men zich dit denken als een stich
ting met redactie-commissie, die uit alle 
westelijke landen als medewerkers ge
leerden, journalisten. staatslieden, eilz. 
aantrekt. 

Het ogenblik schijnt rijp, om zulk een 
opzet te doen slagen. Is hier een liberaal 
initiatief mogelijk? 

Aldus de heer Gorter, die, naar het 
ons voorkomt, ten aanzien van de mo
gelijkheid om westelijk-democratische 
propagandageschriften achter het IJze. 
ren Gordijn en zelfs naar Rusland zelf 
te krijgen en ze daar te verspreiden, 
wel wat erg optimistisch lijkt. 

Wel is, als we het goed hebben, van 
Westelijke zijde door middel van de ra
dio iets dergelijks seorganiseerd. Het 
luchtruim is door middel van de radio
zenders vrij te betreden, maar he'aas 
bestaan er óók storingszenders (we I,en
nen ze uit de Duitse tijd ten onzent!), 
die ook dit middel in belangrijke mate 
kunnen teniet doen. 

/(lacht van een 
oud-Zeeuw 

In de gemeente Waarde op Zuid-Be. 
veland, is, zo schrijft ons_ een ,,Oud
Zeeuw", zonder enige waat·schuwing 
aan 's Rijks Oudheidkundige Dienst, de 
z.g. Kastêelberg ten behoeve van de 
ruilverkaveling met dráglines afgegra
ven. Hiermede is een belangrijk hiosto-
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Weet U 't nog? 

1946 
29 November 

De minister van Sociale Zaken 
heeft een "Noodregeling Ouder
domsvoorziening" ingediend, waar
van de kosten vooralsnog worden 
geschat te liggen tussen f 150 en 
f 200 miljoen per jaar. 

De minister van Financiën deelt 
in de Tweede Kamer mede, dat }).et 
totaal aan nog geblokkeerd geld 
wordt geraamd op f 5,4 miljard. De 
minister overweegt, geblokkeerd 
geld voor belegging in aanmerking 
te doen komen. 

30 November 

In een officieel communiqué van 
de Regeringsvoorlichtingsdienst te 
Batavia wordt medegedeeld: 

Uit allerlei commentaar is geble
ken, dat de bepaling van de ont
werp-overeenkomst (Linggadjati), 
met betrekking tot het geleidelijk 
invoegen van door Nederlanders 
b~zette gebieden in het territorium 
der republiek in zekere kringen 
aanleiding heeft gegeven tot mis
verstand en bezorgdheid. Nogmaals 
verklaart de regering met nadruk, 
dat de bestuursoverdracht slechts 
dan zal plaats hebben, wanneer in 
deze gebieden de rechten en de 
veiligheid van alle burgers, onge
acht hun nationaliteit, ten volle 
verzekerd zijn. In het bijzonder 
moet het vaststaan, dat niemand 
in zijn belangen wordt benadeeld 
of achteruitgezet op grond van zijn 
samenwerking met de Ned. Imli
sche regering. 

2 December 

In Emden is een protestbetoging 
gehouden tegen de Nederlandse 
aanspraken · op grenscorrecties in 
Oost-Friesland. Er werd een reso
lutie aangenomen, waarin de be
volking het militaire .. bestuur ver
zoekt, "geen voorwendsels V®,I' 
nieuwe geschillen, die met de wa
pens moeten worden beslecht, te 
scheppen". 

S December 

Na .de publicatie van de door 
de Commissie-Generaal en de 
Indonesische delegatie te Bata
via geparafeerde basis-overeen
komst van Linggadjati heeft de 
in Nederland teruggekeerde Com~ 
missie-Generaal de overeenkomst 
in de ministerraad nader toege. 
licht. Dit geschiedde aan de hand 
V-in "bindende notulen" en van 
dl' overigens gehouden bespre
{j,Jgen en de reeds door de Land
voeg-.: en het lid van de Commis-! si0·G8neraal, de heer Van Poll, 

~ gehouden radio-redevoeringen. 

5 D•'cember. 

In het proces tegen de Japan
se oorlogsmisdadigers, dat te To
.üo wordt gehouden, heeft de 
Ncélcrlandse aanklager, mr. W. 
J:t' G. Borgerhoff Mulder, de .Ja
panners ervan beschuldigd, de 
onafhankdijkheid van Neder
Jands-Ind,ë, na de overgave op 
15 augustus 1945, te hebben ge. 
organiseerd. Toen de militaire 
~ituatie hopeloos was geworden, 
1'"'''1en dt• Japanners slechts ge
dacht aan het toebrengen van 
e<cn laatste slug aan de Westerse 
invloed. Zij hielden het bericht 
van de capii.ulatie met opzet ge. 

I durende een week geheim en 
~ vormden in nlk haast een in
: heemse reg"o">I;g. 

risch monumentje in het vlakke land
schap verdwer:en. 

Ie.' as dit noodzakelijk? En bestaat er 
gen voorschrift, dat Cultuurtechnische 
en Ruilverkavelingsdiensten aan ge
noemde Oudheidkundige Dienst tevoren 
en ti_jdig een waarschuwing mo e t e n 
ze·den? 

.'\Tu heeft men weinig meer kunnen 
va:<stellen en is historie en schoonheid 
V.)r!oren gegaan. 

Kan, zo vraagt "Oud-Zeeuw", de mi
nister niet om een duidelijke instructie 
in deZe worden gevraagd? 

-\., 
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DE JEUGD TOONDE ONS WAT NIET 
VERLOREN GING 

Opnieuw • 
lS er met 
. 
JOngeren 

betrekking 
grote een 

tot de mentaliteit van de 
• • gemaakt 

Onder de stroom van beriehten, med~!delingen en reportages over de dramatisehe 
gebeurtenissen in Hongarije zijn er enkele; die van verstrekkende betekenis zijn. 

Daar is dan ·allereerst de van vele zijden bevestigde verklaring, dat in deze .vrij
heidsstrijd de Hongaarse jeugd een . groot aandeel heeft gehad en zware offers heeft 
gebracht. 

Ook in Polen ontplooiden de jongeren grote activiteit en wierpen zij zich met ware 
doodsverachting in de strijd. Berichten uit Oost-Duitsland en Roemenië gewagen van 
verzet in de kringen der jongeren, onder wie in het bijzonder de studenten op de 
voorgrond. treden. 

In het Westen hebben velen in de mening verkeerd, dat de jeugd achter het ijzeren 
~rordijn, ontva~kelijk als alle jeugd nu eenmaal is voor progressieve leuzen, het- de 
lleersers van llet Dieuwe regiem niet erg mpeilijk heeft gemaakt. Die mening werd 
no~r versterkt door de stroom van propaganda-materiaal uit die landen. 

Wie de foto's van enorme sportdemon
straties zag en kennis nam van de ver
schillende jeugdactiviteiten, waaraan, al
weer volgens het overvloedige fotoma
teriaal, duizenden jongeren enthousiast 
deelnamen, moest wel tot de slotsom ko
men, dat de jeugd was ingepalmd. 

En nu blijkt dan, dat de generatie, 
waarvan wij meenden, dat zij het eerst 
en het gemakkelijkst te beïnvloeden was, 
zich te weer is gaan stellen. 

We horen nu, dat in de dramatische 
worsteling om de vrijheid kinderen van 
, 13-15 jaar de strijd hebben áangebonden 
tegen pantserauto's en tanks, dat studen
ten en jonge arbeiders en arbeidsters voor 
een belangrijk deel de verzetsgroepen 
hebben gevormd, die NU worden bestem
peld met. de naam van reactionaire ben
den van de contra-revolutie. 

Wat de bezetting leerde 
Opnieuw is er ten aanzien van de jeugd 

·een grote vergissing gemaakt. Met na
druk zeg ik: opnieuw, omdat er herhaal
delijk sprake is van dit verschijnsel. De 
Duitse bezetting en haar trawanten in 
Nederland, België, Frankrijk en andere 
onder de voet gelopen landen hebben des
tijds tevergeefs gepoogd de jeugd te win
nen. De Russen en hun aanhangers in de 
Oostelijke landen ervaren thans de mis
lukking van hun pogingen. 

terecht komen, vragen we ons af, als we 
telkens maar weer horen, dat vele jonge. 
ren alleen maar oog en oor hebben voor 
vermaak en ontspanning en weinig of 
in het geheel geen belangstelling hebben 
voor de grote vraagstukken van het maat
schappelijk leven. 

Het is allemaal zo begrijpelijk, dat ou
deren zich over deze verschijnselen be
zorgd maken: zij ten slotte brachten deze 
kinderen ter wereld en zij verlangen voor 
hen een toekomst. Dat onze kinderen, 
wanneer die toekomst werkelijk uitzicht
loos wordt, tot bovenmenselijke presta
ties in staat zijn, dat -dan de invloed van 
rock and roU, van de helden der beeld
romans en het witte .doek nihil blijkt te 
zijn geweest, 'och, dat kunnen we ons 
maar niet voorstellen. Tot we lezen, hoe 
elders in de wereld jeugd a.ls de onze, 
zich in de worsteling om de vrijheid 
werpt en in een slag aantoont, dat jaren
lange propaganda en valse leuzen haar 
niet hebben beïnvloed. 

Het nationale lied 
Er is een ander bericht, dat tot naden

ken stemt. 
!!et volk, dat zich aan de overheersing 

ontworsteld had, trok zingend door· de 
stratèn. Journalisten meldden, dat er 
overal nationale liederen werden gezon
gen. 

Er is in de jaren na de eerste wereld-

oorlog kracntige propaganda gevoerd 
voor de internationale gedachte. Op zich
zelf een uitstekende zaak. Maar nog her
inner ik me, dat onder invloed van die 
propaganda de belangstelling voor het 
eigene werd verwaarloosd. 

Zo waren er, om een enkel voorbeeld 
te noemen. ook ten onzent verschillen
den, die ernstig twijfelden aan het nut 
van een vak als vaderlandse geschiede
nis. Wat onze nationale liederen betrof: 
velen waren van oordeel, dat die niet 
meer pasten in een tijd, welke zo in het 
teken van de internationale idee stond. 

Ik zal niet beweren, dat er in de jaren 
na de tweède wereldoorlog een soortge
lijk verschiinsel viel waar te nemen. Ik 
meen te hebben geconstateerd, dat in de 
na-oorlogse jaren de belangstelling voor 
onze vaderlandse geschiedenis zeker niet 
was verminderd. 

Ik geloof zelfs te mogen zeggen, dat 
er sinds de bevri.iding in toenemende 
mate spra'ke was van verdieping der in
teresse voor onze nationale cultuur
waarden, hetgeen zich o.m. demon
streerde in de groeiende belangstelling 
voor heemschut, de taal. (in het bijzon
der de dialecten). natuur en landschap, 
enz. 

Wat evenwel aanleiding tot bezorgd
heid gaf, was en is nog steeds, de gerin
ger wordende belangstelling voor het 
nationale lied. Men heeft mij wel eens 
gevraagd naar mlin mening over het ver
schijnsel, dat de songs en de liedjes van 
het soort: "Geef mij maar Amsterdam", 
zo'n grote aantrekkingskracht uitoefe
nen op de hedendaagse jeugd. 

Kinderen, die geen woord Engels heb
ben geleerd. zingen de Amerikaanse en 
Engelse songs met het grootste gemak, 
maar een nationaal lied kennen zij niet 
meer. Rond het kampvuur brengt de 
jeugd het niet verder dan tot het eerste 
couplet van "KnaapJe zag een roosje 
staan", of "Sarie Marijs" en brult de res-

terende coupletten dan maar op de klan
ken: la. la-la. 

Nee, dan de songs en d~ liedjes van 
Johnny en Zwarte Riek en Eddy - en 
noem maar op! Die ·zitten er wel in! 

Een beetje ongerustheid, 
Ik geef het volmondig toe. De situatie 

is in dit opzicht niet verheugend. En ik 
ben er nog helemaal niet zeker van" dat 
deze ongerustheid overbodig is. Zij zou 
overbodig kunnen zijn, als er werd ge
zorgd, dat de nationale liederen overal 
werden geleerd en bij tijd en wijle ge
zongen. Ik zeg nadrukkelijk: bij tijd en 
wUle. Want er steekt m.i. niet zo veel 
kwaad in, dat de jeugd zich amuseert 
met songs en deuntjes, mits het andere 
ook in haar lééft. 

Er worden ten onzent loffelijke pogin
gen ondernomen om het oude Neêrland
se lied in ere te herstellen. Ik juich C.er
gelijke pogingen van harte toe, maar 
vraag me wel eens af, of de propagan
disten ervan zich niet wat al te star 
tonen. Ik geeft gaarna toe, dat een deel 

. van onze nationale liederen niet ge
slaagd mag heten en terecht door zang
deskundigen wordt afgewezen. 

Maar het moest toch mogelijk zijn de 
nationale liederenschat aan te vullen 
met liederen, die wél in de tijd zijn en 
passen. 

Prachtige liederen berinneren ons aan 
onze eerste vrijheidsstrijd en ze worden 
gelukkig nog gezongen. Hoe jammer is 
het. dat we naast deze nationale liede
ren weinig of niets bezitten, dat herin
nert aan de jongste worsteling om de 
vdiheid. 

Beschikken wli niet over componisten 
van liederen. die het kind gemakkeHik 
in het gehoor liggen en volksliederen in 
de waren zin des woords kunnen wor
den? 

Een volk. dat zi.in liederen zingt, 
knecht men niet! 

V.M. Wij hebben in de na-oorlogse jaren dag 
in dag· uit gesproken en geschreven over 
de asfaltjeugd, de massa-jeugd, en de on
grijpbare jeugd, jeugd, waarvan wij vre
zen, dat ze gemakkelijk ten prooi zal val
len aan extremisme. 

Onder-Centrale ,,De Graafschap'' kwam te ·Ruurlo bijeen 
We maken ons in de laatste tijd druk 

over de wijze, waarop vele jongeren zich 
laten beïnvloeden door "wilde" muziek 
en "dansen", door beeldromans en films. 
Wat moet er van een dergelijke generatie 
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Onder auspiciën van de Onder Centrale 
"de Graafschap" werd zaterdag 10 nov. 
een bijeenkomst gehouden, waarvoor een 
verheugende belangstelling bestond. O.m. 
waren de besturen van de Kamercentra
les Nijmegen en Arnhem aanwezig. Hier
aan was zeker niet vreemd het ·feit, dat 
ons Tweede Kamerlid, de ·heer R. Zege
ring Hadders, zich bereid had verklaard 
een spreekbeurt te vervullen. Deze, voor 
de Graafschap geen onbekende spreker, 
zette nog eens duidelijk de kabinetsfor
matie uiteen en de rol die de diverse par
tijen hierin hebben gespeeld. 

Spreker belichtte hierbij uitvoerig op 
welke wijze drs. Korthals benaderd resp. 
uitgesloten werd inzake een eventueel 
ministerschap. Tenslotte gaf de heer Ze
gering Hadders de vergadering in over
weging zich eens diep te bezinnen, wat 
voor onze Partij bij de volgende verkie
zingen het meest wenselijk is, d.w.z. ·we
derom de oppositie aanvaarden dan wel 
aan het kabinet deel te nemen. 

Nadat de internationale politiek werd 
belicht en enige vragen werden beant
woord, dankte de voorzitter, de heer J. 
P. L. ter Kuile, de spreker voor zijn 
boeiende uiteenzetting. 

Na de pauze werd overgegaan tot een 
bespreking met de heer L. van Vlaar
dingen inzake het Partijorganisme in de 
Kamercentrale Nijmegen. Besloten werd 
om de Centrale Nijmegen te splitsen in 
twee ondercentrales, t.w. de Betuwe en 
de Graafschap, die samen weer het Be
stuur van de Kamercentrare Nijmegen 
zullen vormen. Daar de Ondercentrale 
"de Graafschap" reeds bestaat zal op zo 

kort mogelijke termijn tot oprichting van 
de Ondercentrale "de Betuwe" worden 
overgegaan. Deze regeling bleek noodza
kelijk te zijn om tot een grotere efficiency 
te komen, gezien de geografische indeling 
van de Centrale Nijmegen. 

Om eveneens geografische redenen zul
len de activiteiten van de Ondercentrale 

"de Graafschap" zich ook uitstrekkeil 
over enkele afdelingen, die onder de Kil
mercentrale Arnhem ressorteren. Dit ech
ter alleen in verband met streekpropa
ganda voor verkiezingen. Nadat de heer 
van Vlaardingen nog enkele vragen over 
dit onderwerp had beantwoord, sloot de 
voorzitter deze geanimeerde vergadering. 

Centrale Zwolle benoemde provincialt? 
landhouwcommissie 

De Centrale Zwolle heeft een provin
ciale landbouw adviescommissie be
noemd, waarvan de meeste leden land·
bouwers zijn om de actuele agrarische 
vraagstukken te bespreken en adviezen 
te geven, vooral aan Gemeenteraadsleden, 
Statenleden en leden van de Eerste en 
Tweede Kamer. Gehoopt wordt een bij
drage te leveren tot leniging van de 
thans heersende noden en mee te hel
pen aan maatregelen om de nadelige ge
volgen van overmatige regen in de toe
komst te beperken. 

Deze commissie kwam op 14 november 
te Zwolle bijeen en besprak doel en werk
wijze. Zij zal rekening houden met wat 
door andere organisaties en personen is 
en wordt verricht en zich met de prak
tische kant van de kwesties bezighouden. 
Het eerste onderwerp zal zijn: de wa
terschade en de schade-regeling, waar
voor een· subcommissie een nota zal op-

stellen die als basis voor de bespreking 
in de volgende bijeenkomst kan dienen. 

Voorzitter van de Provinciale commis
sie is de heer A. Nawijn, voorzitter van • 
de Centrale Zwolle en lid van het Hoofd- ' 
bestuur van de V.V.D. Leden zijn: 

Ir. J. Nysingh, rentmeester der Staats- · 
domeinen, Zwolle; F. Middag, taxateur, 
Zwolle en de landbouwers: Jac. Adams 
Joh.zn., Bergentheim; E. G. J. Beltman, 
Hengelo; J. Brascamp, Olst; G. J.Berend
sen, Markelo; H. R. van Dam, Dedems
vaart; H. Donker Joh.zn., Blankenham; 
J. A. Elferink, Boekelo; J. H. H. Lem
mers, Ommen; E. J. Luchtenbelt, Zwo1-
lerkerspel; H. J. Slingenbergh, Grams
bergen en M. A. van der Weele, Noord
Oost-Polder. 

Als secretaris treedt op de heer W. J. 
Leyds, Almelo, Adastraat 19. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

PARTIJVOORZITTER OUD 
Het is wat treurig een artikel te moeten 

schrijven over de springlevende voorzit· 

ter onzer politieke partij, en zulks vooral wan
neer men zelf tot de partijgenoten behoort. 

Beziet men alléén de zonnige kanten, dan 

heet het dadelijk - zo zijn de mensen - dat 
de schrijver blijkbaar iets van de man moet 

hebben. 
Wie daartegenover probeert het blanke wit 

regen de natuurlijkerwijs gemêleerde achter· 
grond te doen uitkomen, ontstemt het slacht
effer of tenminste zijn aanverwanten, en dat 
acht ik onpassend op de jaardag van de grote 
kindervriend Sint-Nicolaas. 

Het verzoek van de hoofdredacteur is noch
tans "oor eEm bestuurslid van de stichting, die 
ons partijblad uitgeeft, ee:J?. quasHnstructie. Ik 

moest daarom wel. 
Mr. P. J. Oud verjaart dus op de Sint-Nico

laasdag 1956; zeventig jaren is het dan ge-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zeventig jaar worden is geen kunst; 
althans geen persoonlijke verdienste, 

zo meent de heer Oud zelf en we kunnen 
het ook daarover weer met onze partij
voorzitter eens zijn. 

Wanneer we zijn zeventigste verjaardag 
nochtans niet zomaar willen laten passe
ren, dan ligt het accent daarvoor dan ook 
anders. 

Dan willen we getuigen van onze blijd
schap en onze dankbaarheid, dat de heer 
Oud, ondanks die zeventig jaren, nog de 
onbetwiste leider is van het Nederlandse 
liberalisme, zoals dit zich in zijn moderne, 
na-oorlogse gestalte heeft geopenbaard; 
dat hij dat leiderschap op zo voortreffe-

. lijke wijze vervult en dat hij ons allen 
steeds weer weet te bezielen door zijn on
verzwakte strijdlust en ons weet te verrij
ken uit de schatkamer van zijn kennis en 
ervaring. 

Deze gevoelens dragen we dagelijks met 
ons, maar bij een enkele gelegenheid willen 
we die toch o 'è' openlijk, naar buiten, uit
dragen. 

Zulk een moment nu mag de zeventigste 
verjaardag zeker zijn. 

De vice.voorzitter van onze partij, mr. 
&. v a n R i e I, tevens voorzitter van de 
stichting "Vrijheid en Democratie", deed 

· dit op ons verzoek in het hierboven afge
. dmkte sprankelende woord. 

De redactie van ons weekblad is hem 
daar erkentelijk voor en sluit er zich met 
overtuiging bij aan. 

ABSPOEL. .......................................... 

leden da{Îtij in Purmerend werd geboren. Toen 
stond het Nederlands liberalisme nog in het 
zenith. 

Dat dit liberalisme in Nederland meedoet, 
• zelfs veel in het midden te brengen heeft, is 

voor een aanzienlijk deel het werk van Oud. 
Zijn persoonlijk aanzien bij de brede lagen 

van middenstanders, ambtenaren en boeren 
gaf ons een sterke grondslag in het kiezers
corps, zijn slagvaardigheid, kennis, beeldend 

vermogen en op ervaring gebaseerd zelfver
trouwen bepalen de plaats van Oud in de 
Tweede Kamer en daarmede in de grote lijn de 
plaats der fractie aan wier hoofd hij sta~t. 

Beeldend vermogen en leiderschap, twee fa
cetten ener opvallende persoonlijkheid, die mij 

steeds weder bijzonder treffen. "De profeten
mantel van Troelstra, die te wijd om eens an
ders schouders gleed". Voortreffelijk en niet 
kwetsend, door de grootheid van Troelstra, het 
vergelijkingsobject, Oud's leiderschap in grote 
en kleine vergaderingen. 

Onweerstaanbaar herinnert hij mij op die 
ogenblikken met zijn witte kuif en de strenge 
mond aan een ouderwetse H.B.S.-directeur, die 
een aantal ongezeggelijke knapen en spinnige 
meisjes deels met straffe hand regeert, deels 
met voor hen boeiende noviteiten bezighoudt. 

Volledig is die typering echter stellig niet, 
want deze paedagoog heeft een veldheersblik 

en arendsogen, die de menigte niet slechts tot 
stilzijn dwingen, maar daarnevens over de me
nigte heen ontwikkelingen vóórzien en situa
tiès zien aankomen, die ook aan gróte kinderen 

niet zijn geopenbaard. Dat is de basis van zijn 
overwicht. Verder een felle wil, een geheugen 

als een elektronische rekenmachine en een heel 

reële kijk op de waarde van anderen. Wel reël, 
niet cynisch. Daar is Oud te eenvoudig voor, 
teveel de man die het leven van alle kanten 
mede heeft ondergaan. 

Tenslotte ligt Oud's kracht in de daad meer 
dan in de reflectie. Hij is eetl. positivist, geen 
speculant, en zo heeft ieder zijn beperkingen. 

Maar het kenmerk van de grote man is nim
mer alzijdigheid, slechts dat hij met zijn talen
ten heeft· gewoekerd in de ware en goede zin. 
Slechts zeer weinigen komen zover, en één van 
die zeer weinigen is gelukkig onze voorzitter. 
Wij zijn daarom te benijden. 

Zo staat Oud in de lijn Kappeyne - Tak -
Goeman Borgesius - Cort van der Linden. De 
1aatste, rationalist als Oud, maar toch weer 
heel anders; is nu erkend als een van de be .. 
langrijke figuren uit onze recente staatkundige 
geschiedenis. Dat eert het liberalisme, en men 
trekke deze gedachtengang eens door wanneer 
men zich soms aan de scherpe kanten van 
Oud's persoonlijkheid stoot. 

Oud is een heel knap man. Ook een wijs man. 
Sterk voelde ik dat toen hij mij te kennen gaf 
geen festiviteiten te willen ondergaan. Zeven
tig jaar worden immers is geen kunst. Maar 
in 1957 is het veertig jaar geleden dat Oud 

Kamerlid werd. Dan is er reden voor ons om 
langer bij de mijlpaal stil te staan en om te 

zien. Tot zolang. 
VAN RIEL. 

LANDBOUWCONGRES 
2 IN 3 MAART TE 

WOUDSCHOTEN 
Zoals reeds eerder werd bericht, zal 

op zaterdag 2 en zondag 3 maart 1957 in 
het Conferentie-oord Woudschoten te Zeist 
een Landbouwflougres van de Partij wor
den gehouden. 

Het lid onze Tweede Kamerfractie, de 
heer F. den Hartog, heeft zich inmiddels 
bereid verklaard het voorzitterschap op 
zich te nemen van het Congresbestuur en 
van een landelijke organisatie-commissie, 
welke op zaterdagmiddag 8 december ,a.s. 
te Utrecht hun eerste bijeenkomst zullen 
houden. Als secretaris zal fungeren ons 
Tweede-Kamerlid mr. F. G. van Dijk. 

Na 8 december zullen nadere mededelin
gen volgen. 
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Mr. Dr. C. Berkhouwer te Alkmaar het jongste 
lid van onze Tweede-Kamerfractie 
Bijzondere belangstelling voor internationaal recht 

r Afspraak Berkhouwer, Nieuwlandersin-
" gel 4 7, Alkmaar", zo stond het eigen-

lijk meer zakelijk dan eerbiedig in onze agenda, 
die wij nog even raa.dpleegden toen wij van 
Amsterdam komende op de "Provinciale weg" 
te Wormerveer voor een verkeersopstopping 
moesten stilhouden. 

Welnu, het adres waarvan we ons nog even 
wilden vergewissen, was sneller gevonden dan 
we hadden gedacht. Dus ook voor ons begon 
in Alkmaar een beetje de victorie. 

Toen we aanbelden bleek al spoedig, dat het 
kantoor- en privé-adres van mr Berkhouwer 
hetzelfde waren, hetgeen, naar later bleek 
voor een ongedwongen onderhoud in vele op
zichten voordelen bood, omdat men zich letter
lijk en figuurlijk snel van de zakelijke naar de 
persoonlijke (huiselijke) sfeer kon verplaatsen. 

Toen wij de werkkamer van de heer Berk
houwer binnenkwamen, was ons nieuwe Twee
de Kamerlid in een levendig telefonisch ge
sprek gewikkeld. We hadden aldus nog even 
gelegenheid om ons op het komende vraagge
sprek te bezinnen. 

We wisten eigenlijk wel van te voren, dat 
dit gesprek vlot zou verlopen. We hadden mr. 
Berkhouwer n.l. reeds enige malen op onze Al
gemene Jaarlijkse Vergaderingen ontmoet en 
hem aldaar horen spreken, waarbij wij de in
druk opdeden, dat hij vlot en '8.micaal in de 
omgang is, wars van elke stijf aandoende en 
overdreven conventie. 

Deze indruk werd thans wel op een zeer dui
delijke wijze bevestigd. 

In korte, puntige zinnen, met hier en daar 
een kwinkslag, vertelde onze nieuwe volksver
tegenwoordiger over zijn levensloop. 

Hij werd in 1919 te Alkmaar geboren. In de
zelfde stad bezocht hij het Gymnasium. Daar
na studeerde hij rechten te Amsterdam. Na 
zijn studies te hebben beëindigd, vestigde hij 
zich in 1942 in zijn geboortestad als advocaat. 

Typerend voor zijn energie is wel, dat hij, 
ondanks zijn veelal drukke werkzaamheden 
toch nog tijd wist te vinden om een proef
schrift te schrijven, waarop hij in 1946 aan 
de Universiteit te Amsterdam promoveerde. 

Mr. Berkhouwer vermeldt dit laatste even 
terloops om dan met enthousiasme te spreken 
over zijn advocatenpraktijk, die menigmaal 
een internationaal karakter draagt. 

Vooral de groente- en zaadhandel doen in 
dit verband een beroep op hem, met het ge
volg, dat mr. Berkhouwer vaak in het buiten
land vertoefde. 

Naast de advocatuur is hij belast met enige 
commissariaten in het bedrijfsleven. Tevens is 
hij juridisch adviseur van de Koninklijke Ne
derlandse Athletiek Unie en van het Konink
lijk Genootschap Heilgymnastiek en Massage. 

* * * 

Maar nu wederom de politiek! 
Ook aan mr Berkhouwer stelden wij 

de welhaast onvermijdelijke vraag, hoe hij met 
de politiek in aanraking kwam. 

Het ging ook hier, zoals het velen is gegaan. 
Toen de .Partij van de Vrijheid vlak na de be
vrijding zich in een manifest tot het Neder .. 
landse volk wendde, was mr Berkhouwer een 
van de eersten, die aan deze oproep gehoor 
gaf. 

Niet door zijn aanmelding alleen, maar door 
een sprankelende activiteit, die hij met zijn in
middels overleden vriend Holzmüller vorm gaf 
door de oprichting van een Partijafdeling te 
Alkmaar. Dit was de eerste stap, die weldra 
door meerdere stappen werd gevolgd. 

In 1949- toen de gemeenteraad van Alk
maar. slechts één libe~ale vertegenwoordiger 
telde - werd mr Berkhouwer lijstaanvoerder 
voor de V.V.D. 

De plaatselijke verkiezingsstrijd werd voor 
de V.V.D. een groot succes, want het zeteltal 
van onze Partij steeg toen van één tot drie! 

Een inderdaad verrassend resultaat, waar
van de heer Berkhouwer ons met veel enthou
siasme vertelde. 

Bij de laatst gehouden gemeenteraadsver
kiezingen kon de V.V.D. haar zeteltal behou
den. Ook in die verkiezingen trad mr Berk
houwer als lijstaanvoerder op. 

* * * 

Nader ingaande op zijn werkzaamheden in 
de gemeenteraad, was ook mr Berk

houwer van oordeel, dat de routine, die men 
in de raad opdoet, toch wel van belang moet 
zijn voor het werk in de Kamer. 

"Democratie", zo formuleerde mr Berkhou
wer het ongeveer, "is een groot woord. De be
tekenis ervan leert men echter in eerste in
stantie in de plaatselijke gemeenschap kennen. 

"En het raadslidmaatschap? Houdt U dit a.-, 
of houdt U daar thans mee op?" zo wilden wj 
graag weten. 

Mr Berkhouwer zette een bedenkelijk ge
zicht. Voorlopig wil ik de ~ad aanhouden. Ik 
wil het althans proberen. De praktijk zal 
verder moeten uitwijzen in hoeverre dit moge
lijk is. 

"Als fractieleider in de gemeenteraad heeft U 
uiteraard steeds de algemene politiek moeten be
handelen. Zijn er echter onderwerpen, die spe
ciaal Uw aandacht hebben? zo vroegen wij vel\
der. 

Ja, aldus mr Berkhouwer. Het internatio
naal recht heeft mijn bijzondere belangstelling, 
zowel het internationaal privaatrecht, als het 
volkenrecht. 

We kunnen in dit verband nog opmerken, 
dat mr Berkhouwer diverse rechtsvergelijken
de verhandelingen heeft gepublicee:rd en als 
pleitbezorger voor Ambon ook in de praktijk 
de beginselen van internationaal recht heeft 
verdedigd. • 

* * * 

Het is voor Kamerleden, die betrekkelijk 
ver buiten Den Haag wonen, een pro

bleem of zij in verband met hun parlementaire 
werk, al dan niet in de residentie zullen gaan 
wonen. Ook voor de heer Berkhouwer bestaat 
dit probleem. 

Hij neemt zich evenwel voor Alkmaar als 
woonplaats aan te houden en de veelvuldige 
reizen van en naar Den Haag per auto af te 
leggen. 

"En liefhebberijen?". zo vroegen wij. 

Mr Berkhouwer heeft er vele. Vooral in 
zijn studententijd deed hij yeel aan sport en hij 
kwam als zodanig als officiële vertegenwoor
diger in veel takken van sport naar voren. 

Tennissen, hockeyen en zwemmen houdt hij 
nog steeds bij als welkome verfrissende af
leiding voor vaak ingespannen en langdurige 
geestelijke arbeid. 

Ook de bibliophilie heeft zijn grote belang
stelling. 

* * * 

Zo praatten wij nog, nadat wij van het 
kantoor naar de huiskamer waren ge

gaan, geruime tijd gezellig met mr Berkhou
wer, diens echtgenote, dochter en jongste 
zoon, tijdens een voortreffelijke maaltijd, die 
mevrouw Berkhouwer ons voorschotelde. 

Het is juist in deze huislijke sfeer, dat men 
elkander beter leert kennen en begrijpen. 

Zo ook leerden wij mr Berkhouwer nader 
kennen als een vooral dynamische figuur, die 
de kunst verstaat door een bepaald organisa

. torisch talent zijn veelzijdige belangstelling 
over een groot aantal onderwerpen te verdelen. 

Het zijn vooral zijn levendige stijl en zijn 
energieke aanpak van dit jongste lid van onze 
Tweede Kamerfractie, die voor de toekomst 
ook voor het parlementaire werk, ongetwijfeld 
vele beloften inhouden. S. 



VRIJHEID· EN DEMOCRATIE 

Christendom boven geloofsverdeeldheid: 
EEN VEROUDERDE GEDACHTE 

In zijn artikel ,.Naar Eenheid van 
Levensbeschouwing?" (V. en D. van 20 
okt.) stelt de heer G. A. de Ridder: 
,.Méér dan eenheid in metaphysische 
levensbeschouwing is gemeenschappe
lij·ke erkenning van geestelijke waarden 
en zedelijke normen een algemeen mens. 
heidsbelang". Met deze uitspraak stem 
ik volledig in. In het vervolg van zijn 
artikel merkt schr. op: ,.Geen humanis
tisch denkend liberaal heeft onoverko
melijk bezwaar tegen hetgeen het Be
ginselprogramma van de V.V.D. in Thor
beckiaanse zin stelf omtrent de christe
lijke grondslagen, waarop een samenle
ving als de Nederlandse behoort te be
rusten." Als religieus-humanistisch den. 
kend liberaal heb ik wel degelijk be
zwaar tegen deze uitspraak van ons Be
ginselprogramma, en wei om de volgen
de redenen: 

1. Ons Begdnselprogramma spreekt in 
Thorbeckiaanse zin van een op christe
lijke grondslagen berustende Neder
landse samenleving. Bij de behandeling 
der Schoolwet van 1857 heeft Thorbecke 
gezegd: ,.Het Christendom is niet ge
bleven binnen de kerk: het is ene bur
gerlijke kracht geworden: een stroom, 
die zich door alle aderen der maat
schappij heeft uitgestort". Opgemerkt 
moet. worden, dat in de maatschappij 
nog meer krachten zich doen gelden dan 
het christendom Daar is allereerst d·e 
Griekse geest, waaruit de democratische 
gedachte is voortgekomen. Daar is ook 
de Romeinse geest, die ons niet slechts 
het Latijnse alfabet maar ook het juri
dische denken heeft overgeleverd. Be-

. halve deze krachten uit een ver verle
den zijn er ook meer actuele krachten 

Cople veor dese rul>""'" N ••nclew •••r~ 
Mejuffr. Joh. H. Sprinter, Alexell<iler

ttreet 16, Heerl••· 

Allerlei materiaal 

Naar de centrale-vertegenwoor
digsters is ter verspreiding het 

volgende materiaal verzonden, waar
in men allerlei wetenswaardigs vindt 
l:'n veel stof voor discussies: 

a. jaarverslag zomer 1955-zomer 1956. 
(8 pagina's folio brengen volledig 
op de hoogte van de Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D.", haar 
samenstelling en haar doen en 
laten). 

b. verslag conferentie op 6 en 7 ok
tober j.I. (ter herinnering voor 
wie er waren en ter voorlichting 
voor wie er niet waren). 

c. lezing van de heer Wisselink over 
,.de belastingen en de vrouw". 
(zeer de moeite waard). 

d. syllabus van mevrouw mr. Stof
fels-van Haaften over de nieuwe 
handelingsbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw. (actueel en be
langrijk; de wet treedt 1 januari 
1957 in werking). 

e. gegevens verstrekt bij de lezing 
van de heer mr. van Leeuwen 
over "lonen en prijzen". 
(interessant en leerzaam). 

Er is van alles nog een restantje 
over, ter beschikking van degenen, 
die geen exemplaar krègen, maar er 
wel prijs op stellen. 

J.H.S. 

Nog niet afgehaald 
Nog niet afgehaald zijn: 

1e .. grijs blauw mutsje, gevon
den na afloop van de conferentie. 

2e. het prijsje, dat viel op lot nr. 
92 van de verloting, die tijdens de 
conferentie is gehouden. 

Beide zijn bij ondergetekende op te 
vragen. J. H.S. 

buiten het christendom, die het voelen 
en denken van de moderne Nederlander 
beïnvloeden. De grote ontdekkingen op 
biologisch terrein (Darwin en Mendel) 
en psychologdsch terrein (Freuct en 
Jung), op astronomisch terrein (Coper. 
nicus en Einstein) en technisch terrein 
(Edison en Benz) hebben zozeer het mo
derne denken beïnvloed, dat vastgesteld 
moet worden, dat in onze tijd het chris. 
tendom slechts één van de bestanddelen 
is, waaruit het geestelijke bloed, dat 

· door de aderen der maatschappij 
stroomt, is samengesteld. Ik acht het 
dan ook onjuist, dat ons Beginselpro
gramma spreekt van de christelijke 
grondslagen onzer samenleving, met 
deze uitspraak suggerende, dat het 
christendom de enige grondslag onzer 
samenleving is. leder, dde op onpartijdi
ge wijze de bestanddelen onzer cultuur 
analyseert, zal tot de conclusie komen, 
dat op deze wijze geen recht is gedaan 
aan de samengesteldheid en veelzijdig
heid onzer cultuur met haar complexe 
grondslag. 

2. ,.Christendom boven Geloofsver~ 
deeldheid" acht ik een verouderde ge
dachte, ook al zou volgens de heer De 
Ridder deze Thorbeckliaanse gedachte 
nog actueel zijn, gezien de oecumenische 
beweging, die ,.immers wordt gedragen 
door het besef, dat er inderdaad een 
christendom boven geloofsverdeeldheid 
bestaat." Ik zie echter in de oecume
nische bew~ging het bewijs van de stel
ling, dat een dergelijk christendom niet 
bestaat. ~oomsen en principieel-vrijzin
nige protestanten staan immers buiten 
de Wereldraad van Kerken, evenals 
streng gereformeerd" ;roepen. De We- · 

Vrouwehik Hoofdbestuurslid 

Een van onze vrouwelijke hoofd
bestuursleden, daardoor tevens 

bestuurslid van onze organisatie, me
vrouw C. Stemler-Tjaden, is aan de 
beurt van aftreden, maar heeft zich 
niet herkiesbaar gesteld. 

Zij heeft vele jaren de politiek haar 
belangstelling en medewerking gege
ven, voor de oorlog bij de Vrijzinnig 
Democraten en nu al weer lange tijd 
bij ons. Al zullen wij dan thans haar 
medewerking moeten missen, dat 
haar belangsj;elling zal verflauwen 
kunnen wij Óns niet voorstellen. 

Wij hopen haar in elk geval steeds 
op onze bijeenkomsten te ontmoeten. 
Daarbij willen wij haar nu ten zeer
ste danken voor alles wat zij ten be
heeft. 

Haar terugtreden brengt de vraag 
naar een opvolgster naar voren. 

Zoals gewoonlijk onthoudt ons be
stuur zich van het aanbevelen van 
een bepaalde persoon, maar het wil 
alleen aanraden, wanneer men o')r 
prijs op stelt, dat er een andere vrouw 
in het H.B. zitting krijgt, onderling 
te overleggen, wie er voor in aan
merking komt en dit overleg niet te 
lang uit te stellen. Voorkomt ver
snippering door coördinatie. 

Candidaten moeten door de partij
afdelingen gesteld worden en wèl 
vóór februari. De afdelingen moet~n 
daarover in december of januari ver
gaderen. Door de feestdagen gaat er 
veel tijd verloren, dus wacht niet te 
lang en zorgt dat U zo nodig op Uw 
afdelingsvergadering met een wel
overwogen voorstel kunt komen, ge
staafd door een schriftelijke bereid
verklaring van de· candidate. 

De andere vrouwelijke H.B.-leden 
zijn: 

Mevr. S. A. Th. Goudswaard-Knip
scheer te Leiden en 

mej. mr. J. L. M. Toxopeus Pott, 
te Oterdum (Gron.). 

Onze presidente, mevr. mr. E. A. 
J. Scheltema-Conradi, is lid van het 
Dagelijks Bestuur van de partij. 

J. H.S. 

Vrouwengroep Driebergen 

Men schreef ons: 
Dezer dagen openden wij ons 

winterseizoen met een voordracht ge
houden door mej. Hardeman uit Den 
Haag over Algemene beschouwingen 
op onderwijsgebied. 

In een vlotte prettige causerie wer
den diverse onderwijssystemen onder 
de loepe genomen en werd veel aan
dacht gegeven aan het vernieuwings
onderwijs. Een goed begin van het 
nieuwe seizoen. M.H.-A. 

---------------------------------~ 

reldraad van Kerken zoekt geen con
tact met Islaam, Hdndoeïsme en Boed
dhisme. Daarom blijft deze organisatie 
in mijn ogen bij de eisen van onze tijd 
ten achter. Op politiek, cultureel, eco
nomisch en sociaal terrein zoekt men 
tegenwoordig internationaal contact via 
de Verenigde Naties en· langs vele an
dere wegen. Doch de grote wereldgods
diensten doen hieraan niet mee. Tijdens 

. het grote Boeddhistische Congres bij 
Rangoon n.a.v. de 2500-jarige sterfdag 
van de Boeddha ontbraken delegaties 
van Christenen en Mosliims. Dit is een 
bewijs van de stelling, dat de grote we
reldgodsdiensten - ook het christen-

. dom - uit de tijd raken. Wanneer wij 
ons liberalisme koppelen aan het chris
tendom, koppelen wij ons aan een reac
tionaire macht. Wat onze tijd behoeft 
is niet: Christendom boven Geloofsver
deeldheid maar: religie, die uitrijst bo
ven de verdeelde wereldgodsdiensten, 
m.a.w. universele religie. 

3. De heer De Ridder heeft in zijn ar
tikel de weg gewezen naar een betere 
formulering in ons Beginselprogramma, 
'n formulering, waarmee ook humanis. 
tisch denkende liberalen zich zonder 
reserve kunnen verendgen. Deze formu
lering vindt men in het eerste citaat, 
dat ik uit het artikel van de heer De 
Ridder aanhàa.Ide. In plaats van te 
sprek~n over "een op christelijke grond
slagen berustende Nederlandse samen
IeVling" spreke ons Beginselprogramma 
over "gemeenschappelijke erkenning van 
-geestelijke waarden en zedelijke normen 
binnen onze Nederlandse samenleving, 
waartoe de V.V.D. het hare wil bij
dragen." 

Men late de woorden ,.christelijk" en 
,.Christendom" uit ons Beginselpro
gramma weg, gedachtig aan een uit
epraak van Krishnamurti, die luidt: 
,.Wij zijn grootgebracht ais gelovige en 
practiserende leden van enigerlei orga
nisatie: de Communistische of de Chris
telijke, de IslamiÎ.ische, de Hindoeïsti
sche, de Boeddhistische of de Freudi
aanse. Als ge op de uitdaging van het 
leven antwoordt als een Kètholiek of als 
een Communist, dan a.ntwoordt ge -
is het soms niet zo? - volgeilil een 
sjablone. Daarom is Uw antwoord zon
der betekenis. Daarom is het nOdig, dat 
men zichzelf volledig van zijn geestelijke 
kleding ontdoet en zich geheel en al 
losmaakt van zijn achtergrcnd, om de 
uitdaging fris tegemoet te treden". 
(,.First and Last Freedom", p. 13). 

Als liberalen zijn wij mensen, die de 
· politieke, economische en sociale vraag
stukken onbevooroordeeld en fris tege
moet willen treden. Daarom moeten wij· 
in ons Beginselprogramma ons niet bin
den aan het Christendom. 

Beilen. P. D. VAN ROYEN. 

Geestelijke achtergronden 
Op onze reeks artikelen, tegen een 

waarvan de schrijver van het hierboven 
opgenomen stuk zich keert, mochten wij 
verblijdend veel reacties ontvangen. 

Van de enkele, waarin bezwaren te
gen hetgeen wij stelden ontwikkeld wer
den, was dat van dr. Van Royen het uit
voerigst en het meest principieel. Wij 
plaatsen het gaarne en zullen in een 
volgend nummer onze zienswijze nader 
toelichten in de hoop dat ook andere 
brief8chrijvers hun opvattingen voldoen
de weergegeven zullen achten en zich 
bevredigd mogen gevoelen door onze 
repliek. de R. 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 

* Beroepsfinanciering 
* Hypotheken 

* Levensverzekeringen 

Offerte z o n d e r verplichtingen. 

Diepenheimseweg 31, Goor (Ov.) 
Tel. K 5470-816, b.g.g.: boodschap. 
pendienst. 

Ons Kamerlid mr. Toxopeüs 
spreekt te Soestdiik · 

Ons Tweede Kamerlid mr. Toxopeüs 
zal op maandagavond 10 dec. om 8 uur 
voor de afdeling SoesUSoesterbetg spre
ken in het Oranjehotel te Soestdijk. 

Onderwerp: geestelijke vrijheid. 
Vanzelfsprekend zijn ook leden en 

geestverwanten uit andere afdelingen 
welkom. 

1 DECEMBER 1958 - PAO. I 

Weet U 't nog? 

1946 
4 DECEMBER 

De Tweede Kamer heeft het 
wetsontwerp tot het aanga&n van 
geldleningen ten laste van het 
Rijk, ter conV'ersie van uitstaande 
schuld, aangenomen met 61 tef'en 
20 stemmen. Tegen stemden de 
A.R., de C.H. en de Staatk.geref. 

Tijdens de stemming, te ruim 
vier uur, ontstond een ogenblik 
grote constematJie :In de Kamer 
doordat voorzitté\-mr. Van Schaik 
plotseling onwel werd en, onder
steund door ijlings toegeschoten 
leden van de Kamer en een bode, 
moest worden weggeleid. Later 
kwam de geruststellende medede
ling door, dat mr. Van Schalk 
door een heftige niersteenaanval 
was getroffen, maar dat gehoopt 
mocht worden, dat hij binnen en
kele dagen zijn werkzaamheden 
zou kunnen hervatten. 

5 DECEMBER 

In afwachting van de behande
liing van de basis-overeenkomst 
van Linggadjati in de Staten-Ge
neraal, is een stroom van publi
katiesen adressen, pro en contra, 
los gekomen. 

6 DECEMBER 

Minister Drees heeft in de 
Tweede Kamer een overzicht ge
geven van de stand der volksge
zondheid in ons land. Bedroeg de 
sterfte in de maanden Januari
september 1939 8, 7 pct., in janu
ari van dit jaar bedrÖeg zij 11,4 
pct., doch het gemiddelde van dit 
jaar is alweer gedaald tot 8,8 pct. 
Ook met de t.b.c. is dit het geval. 
In januari-September 1939 be
droeg d·e sterfte daaraan 3,3 pct. 
en thans is zij, na een scherpe 
stijging, alweer gedaald tot 3,4 
pct. 

De normale zuigel!ingensterfte 
in de eerste negen maanden van 
1939 bedroeg 37,9 per duizena. In 
januari van dit jaar (1946) be
droeg zij nog 69.1 per duizend, 
doch het jaargemiddelde is op het 
ogenblik ai weer gedaald tot 38,4 
per duizend. 

7 DECEMBER 

Tot 15 november zijn bijna 
73.000 evacué's uit Ned.-Indië 
naar Nederland gerepatrieerd. 

De laatste Britse en Brits-Indi
sche soldaten van een leger, dat 
92.000 man telde, zijn op 29 no
vember uit Batavia en Padang 
vertrokken. 

Officieel wordt gemeld, dat de 
Regering in verband met het ver
trek van het geallieerde bezet
tingsleger heeft bepaald, dat met 
ingang van de datum van vertrek 
(29 november) de AMACAB (Al
IIÏed Military Administration Civil 
Affairs Branch) voor Java met 
Madoera en voor Sumatra ver
vangen wordt door een burgerlijke 
organisatie, genaamd ,.tijdelijke 
bestuursdienst". De organisatie zal 
dezelfde · bevoegdheden bezitten 
als de AMACAB. 

8 DECEMBER 

Op 1 oktober 1946 bedroeg het 
aantal officieren, onderofficieren 
en manschappen der zich in ODB 
land, Engeland, Duitsland, Neder
lands-Indië, Suriname en CUracao 
bevindende Nederlandse onder
delen: 6617 officieren, 19.438 on
derofficieren en 91.333 minderen. 
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GOEDE START VAN HET LIBERAAL 
GESPREKCENTRUM TE LUNTEREN 

Drs. H. A. Korthals en Ds. Joh. P. van Mullem spreken 
tijdens het eerste week-end 

Hotel "De Boeokhorst" te Lunteren 
was zaterdagavond, 23 november j.l., 
stampvol, toen om 8 uur mr. H. P. Ja
ger, voorzitter van de K3!mer-Centrale 
Arnhem, het eerste weekend van het 
Liberaal Gesprekcentrum opende. 

De heer Jager wees er in zijn ope
ningswoord op, dat dit Gesprekcentrum 
een voortzetting is van het vroegere 
Studdecentrum te Epe, waarvoor des
tijds het initiatief dOOr het bestuur van 
d·e Kamer-Centrale Arillhem werd ge
nomen. Het Liberaai Gesprekcentrum in 
zijn huidige vorm, aldus de heer Jager, 
werkt thans onder auspiciën van het 
Hoofdbestuur in nauwe samenwerking 
met het bestuur van ~ Centrale Arn
hem. Namens het Hoofdbestuur der 
Partij dankte de heer L. van Vlaardin
gen het bestuur der Centrale Arnhem 
voor het genomen initiatief en hij sprak 
daarbij de wens uit, dat de prettige sa
menwerking, waarlfan dit eerste week
end het resultaat is in de toekomst zal 
m:ogen voortduren. 

Vervolgens sprak de heer Van Vlaar
dingen een woord van dank tot drs. H. 
A. Korthals, die speCii·aal voor de ope
ning van het Liberaal Gesprekcentrum 
uit Parijs was overgekomen. 

Openingsrede van 
drs. H. A. Korthals 

Drs. Korthals begon zijn openings
rede met een kort historiSICh overzicht 
van de organisatie der politdeke par- . 
tijen. Hij wees er op, dat het de libera
len in Engeland zijn geweest, die begon
nen zijn een partij-organisatie in het 
leven te roepen. Sprekende over het 
feit, dat wij .Pij de laatste Tweede Ka
merverkiezingen hebben gestaan als een 
rots <in de branding, doch niet ons per
*!entage hebben weten te vergroten, zei
de de heer Korthals, dat het een aller
eerste eis zou zijn te streven naar het 
verkrijgen van radio-zendtijd. Ais voor
naamste taak van het Liberaal Gesprek
çentrum zag de heer Korthals het be
wust meedenken over allerlei actuele 
politieke vraagstukken. Het kweken 
VllJl vrijwillige . propagandisten voor de 
liber,ale beginselen en het IÏn en buiten 
de Partij uitdragen van de gedachten, 
die leven in onze kringen. Wij zijn zeer 
beslist geen partij van ontevredenen. 
Wij moeten constructief werken, doch 
kunnen dit slechts ·doen wanneer wij 
vast staan in onze beginselen. In dit 
verband wees spreker ook nog op het 
tijdschrift "Liberaal Réveil" dat dOOr de 
J.O.V.D. wordt uitgegeven. 

Sprekende over de Kabinetsformatkl 
zeide de heer Korthals, dat wij ook 
daarin constructief zijn geweest. Ook in 
het verleden hebben liberale bestuurders 
grote dingen gedaan. De heer Korthals 
zeide op het standpunt te staan dat wij 
er nimmer bezwaar tegen mogen heb
ben met andersdenkenden in een Kabd
net te zitten en dat wij de moeilijkheden 
niet uit de weg wi·lden gaan. 

Sprekende over de buitenlandse poli
tiek zeide de heer Korthals, dat Noord
West-Europa het villadorp van de we
reld is, terwij:l het overige Europa er 

politiek, economisch en sociaal bezien 
zeer slecht voorstaat. Wij kunnen de 
Russen niet uit Hongarije houden, want 
dat zou de hel bij ons brengen. Wij 
helpen nu wel met geld, kleding en 
sohoeisel, maar dat is zo weiÏnig. Heb
ben wij dit wel met de nodige ernst be• 
zien? Of waren wij met onze · eigen 
problemen bezig? 

Spreker wees vervolgens op de grote 
sooia!le revolutie, die in Azië aan de 
gang !Is. De ontwaakte Aziatische vol
keren hebben een drang naar ontwikke
ling. Wij moeten daar begrip voor heb
ben. Hun onstuimigheid, aldus de heer 
KortJlals, baart ons echter grote zorg, 
mede omdat hun gevoelens door het 
Kremlin worden misbruikt. 

Hier in het Gesprekcentrum te Lun
teren, aldus de heer Korthals, moet 
men kunnen zien, wlie karakter heeft 
en het vertrouwen van de Partij ver-

Mullem, dat hij in de buurt van Reeuwijk 
was gestrand. 
De daardoor ontstane leemte in het pro
gramma werd gevuld door een forum 
onder voorzitterschap van mr. S. Wil
linge Gratama en waann verder zitting 
hadden mejuffrouw mr. J. L. M. Toxo
peus Pott en de heren B. C. .Mgra jr,. 
mr. F. G. van Dijk en mr. F. Portheine. 

Om half vier k·reeg ds. Van Mullem 
het woord, die sprak over het onde:r
wevp: "Is doorbraak iets ndeuws ?" 

Ds. Van Mullem begon met te zeg
gen, dat hij als motto boven zijn rede 
de uitspraak zou willen plaatsen: 
"Ik heb de ziel van een democra
tisch liberalist". Wat zeggen de li
beralen eigenlijk van de doorbraak, 
vroeg ds. Van MuHem zich af. In feite, 
aldus spreker is doorbraak voor de libe
ralen niets nieuws, het is een teruggaan 
aohter de renaissance. Spreker citeert 

Drs. H. A. Korthals in gesprek met de oud-gezant, de heer A. J. Schrikke'l'. 

dient. De werkers aan de top van onze 
Partij moeten hier kunnen discussiërea 
met de afgevaardigden van de afdelin
gen uit het gehele land, en zij moeten 
hier vooral ook de jongeren inlichten. 

Na een korte paUZe ontstond een zeer 
geanimeerd debat, waaraan o.a. werd 
deelgenomen door de beren PortheiÏne, 
Van den Berg en Hall. · 

Aan het slot van deze eerste dag 
bracht de voorzitter van de Kamer-Cen
trale Arnhem dank aan drs. Korthals 
voar zijn boeiende openingsrede. 

Ds. Joh. P. van Mullem 
spreekt over: 

.. Is doorbraak iets nieuws?" 
Tijdens de koffiemaaltijd zondagmid

dag kwam het telefoontje van ds. Van 

vervolgens dr. Nord:lohne, wanneer deze 
in een brochure zegt: "Lang voordat de 
P. v. d. A. aan doorbraak deed, was de 
doorbraak in de liberale · partij veran, 
kerd". Bij ons, aldus ds. Van Mullem, 
ligt de doorbraak in on.ze beginselen. 
Het ds bij ons een fundamentele grond
slag, terwijl het bij deP. v.d. A. slechts 
een politiek doel is. Wij hebben ons 
steeds verzet tegen de antithese en wH
len daarom ook geen werkverbanden 
mnnen de partij. Is er een crisis in het 
burgerlijk kapitalisme, vraagt spreker 
cich af. Neen, er is een groei naar het 
volkspapitali:sme. Spreker citeert hier 
mr. W. H. Fockema Andreae, die op het 
J.O.V.D.-congres te Eindhoven zei: "Wij 
moeten onze beginselen laten mee
groeien". 

Wij wensen geen eenheid, aldus ds. 
Van Mullem, wij willen eendracht. In 
het Iiberaldsme moet spanning blijven. 

Drs. H. A. Korthals in gesprek m~ 
Mr. H. P. Jager, OOOTZitter van de 
Centrale Arnhem en de heer L. v. 
V·laa'l"dingen, Organis~tor-Propagandise 
der Partij. 

Het is volkomen onjuist als de P.v.d.A. 
.zegt: Wij zijn de vernieuwers. Door de 
werkyerbanden in de P. v. d. A. heeft 
men de verzttHing in deze partij ge
bracht. "Zuiligheid bedriegt de wijshelid"' 
zegt mevrouw Ploeg-Ploeg, het socia
listische Kamerlid. Ik zou daaraan wil
len toevoegen, aldus ds. Van Mullem: 
Laten wij alle zuilen bijzetten. 

Aan het debat, volgende de ·rede van 
Ds. Van Mullem, werd deelgenomen door 
mej. mr. 'l'oxopeus Pott en de heren 
Canté, Wesseling, Smedes, Portheine, 
SIÏebers, A;lgra en N ord1ohne. 

Vertrek deelnemers 
Tijdens de laatste maaltijd werd door 

verschillende sprekers het woord ge. 
voerd. De heer M. D. Scheer uit Heem
stede bracht dank aan de organisatoren 
voor de uitstekende regeling, voor dit 
weekend getroffen. In het bijzonder 
richtte de heer Scheer zich tot de heer 
Th. J. de Rijk directeur van Hotel "De 
Boeckhorst", diens echtgenote en perso
neel, voor de uitmuntende verzorging~ 
die de ga&ten van de zijde. van de faJni. 
1ie De Rijk hebben mogen genieten. 

Namens het bestuur van de Centrale 
Arnhem sprak de heer Joh. K. Fre
drikze secretans van deZe Centrale. 
Ook hij bracht hulde en dank aan de 
familie De Rijk en aan de heer D. Bos, 
die namens de afdeling Ede de plaatse
lijke organisatie had geregeld. 

Namens het Hoof<lbeotuur der Partij. 
sprak tenslotte de heer L. van Vlaar
dingen, die l!'Jich gaarne bij de woorden 
van dank, gericht tot de heer De RiJk 
en zijn echtgenote, aansloot. 

Vervolgens dankte spreker de deel
nemers voor hun komst, waarbij hij dé 
hoop uitsprak, dat ook de komende 
weekends in het jaar 1957 een even. 
groot succes mogen worden. 

Wegens nijpend plaatsgebrek 
moest dit verslag van het Li
beraal Gesprekcentrum dras
tisch worden ingekort. De re
dactie biedt hiervoor haar 
verontschuldigingen aan. 

V-ier deelnemers in een geanimeerd onderling gesprek. V.tn.r. de heren 
ll 1L d. Be1'{J, fiW. F. G. ~ Dijk. --.. F. Portneme Em 1M.. J. Dr\1b6$o. 

De Friese afgevaardigden. V.l.n.r. Mevr. Went, mr. F. Went, voorzitte-r afd. 
LeeuwardEm cm B: e. Atgra, voorzitter Centrale Friesland. 



l)e vorige week schl;even we in ons 
hoofdartikel, dat we daarmee de discussie 
met mr. H. van Vloten over israël, En
geland en Frankrijk nu wilden afsluiten. 

Vo()r zover het de hoofdartikélen be
treft, zullen we ons daar, tenzij de ont
wikkeling van de situatie tot een ander 
besluit noopt, ook aan houden. 

Ondertussen ontvingen we naar aanlei
ding van ditzelfde onderwerp en de daar
over gevoorde discussie een aantal brie
ven. Niet alle zijn ze voor publicatie be
stemd. Bovendien menen we, dat het wei
.nig zin heeft, de talrijke blijken van in
stemming, die we met betrekking tot ons 
standpunt ontvingen, te publiceren. We 
kunnen daar alleen onze erkentelijkheid 
voor betuigen. 

Een enkele van deze briefschrijvers 
stuurde ook afschrift aan ons Kamerlid, 
de heer Korthals, om hem hun instem
ming te betuigen met het door hem in
genomen standpunt, dat, naar men weet, 
in overeenstemming was met wat ook 
wij hebben verdedigd. 

Wel willen we hier echter laten vol
gen hetgeen mr. H. R. Nord, te 's-Gra
venhage, ons schreef. Het is ons een 
groot genoegen, van een zo vooraan
staand man uit de Beweging van Euro
pese Federalisten, die tevens een geest
verwant van ons is, een bijdrage in de 
discussie te mogen opnemen. 

Zou men zijn visie ongeveer een tus
senstandpunt kunnen noemen tussen dat 
van mr. Van Vloten en dat van ons, één 
der briefschrijvers (eigenlijk: een brief
schrijfster, n.l. mevrouw mr. C. Bakker
Van Bosse, een oude bekende uit liberale 
kring en uit de vroegere Vereniging voor 
Volkenbond en Vrede) is het geheel met 
mr. Van Vloten eens. Om onze opponent 
vooral niet tekort té doen, mèenden wij, 
Suist wat zij schrijft ook te moeten weer
geven. 

Tenslotte de heer Van Vloten zelf. De
ze schre~f . ons, het. te kunnen billijken, 
de discussie met hem in hét blad thans 
te willen a'fsluiten. 

Persoonlijk wilde hij echter naar aan
leiding van ons vorige hoofdartikel nog 
een enkele opmerking maken. 

Nu wij in deze rubriek toch nog het 
een en ander over hetzelfde onderwerp 
publiceren, meenden wij het meest cor
rect te handelen, door de voornaamste 
opmerkingen van mr~ Van Vloten hier 
toch ook nog te vermelden. 

Door deze discussie moesten andere 
voor de rubriek "Men schrijft ons .... " 
bestemde stukjes blijven liggen. We ho
PE!n daarmede 'nu de volgende week te 
kunnen starten. 

Tussenstandpunt van 
mr. H. R. Nord 

Mr. Nord dan, schrijft ons: 
Naar aanleiding van de brief van de 

lieer Van Vloten en Uw antwoord daar
C)p in ons weekblad van 17 november zou 
ik gaarna enkele opmerkingen willen 
maken. · 

Drie overwegingen dienen bepalend te 
zijn bij het vaststellen van onze houding: 
ten eerste, dat de internationale rechts
orde - helaas - geen werkelijkheid is; 
voorts, dat de Westerse democratieën in 
een globale en dodelijke strijd zijn ge
wikkeld met de heersers van het com
munistisch imperium; en tenslotte, dat, 
willen zij deze strijd niet verliezen, de 
landen van het Westen een krachtige 
eenheid moeten vormen, zowel in Atlan
tisch als in Europees verband. 

Men mag de Brits-Franse actie niet los
mall'en van zijn achtergrond en voorge
schiedenis. Deze wordt, zeer kort samen
gevat, gekenmerkt door het tekortschie
ten der Verenigde Naties om het pro
bleem-Israël op te lossen, het optreden 
van Abdul Nasser als would-be leider van 
een pan-.1\rabisch rijk - waartoe steun 
aail extreem nationalistische stromingen 
In Noord-Afrika en het Midden-Oosten 
een der middelen moest zijn - en het 
ontbreken van een gemeenschappelijke 
politiek van Amerika, Engeland en 
Frankrijk hiertegenover. De Sovjet-Unie 
trachtte, uiteraard, deze situatie te be
nutten om via Nasser een greep op het 
Midden-Oosten te krijgen. 

De naasting van het Suez-kanaal was 
'het begin van de uitbarsting van een cri
sis, die reeds lang latent was. Het is· 
daarom .onjuist om, zoals de heer Van 
Vloten en velen met hem doen, de jong
ste gebeurtenissen op zichzelf te willen 

beschouwen en los te maken uit het ver
band, waarin zij thuishoren. 

Het is nu eenmaal niet anders dan de 
werkelijkheid wanneer men vaststelt, dat 
de beoordeling der Brits-Franse actie in 
hoge mate afhankelijk moet zijn van haar 
succes. Zou zij tot gevolg hebben, dat de 
problemen van het Midden-Oosten nu 
eindelijk een bevredigende oplossing te
gemoet gaan en de voor Europa vitale 
olieaanvoer wordt veiliggesteld, dan zou 
zij daardoor worden gerechtvaardigd. 

De zeer reële bezwaren, die aan het 
Brits-Franse optreden kleven (waarvan 
een der voornaamste is, dat het de aan
dacht van de wereld van het Hongaarse 
drama heeft afgeleid) moet men dan ac-
cepteren. , 

Het is nog te vroeg om met zekerheid 
1le kunnen zeggen, of de "reusachtige 
gok", zoals de N.R.C. de Brits-Franse in
terventie terecht noemde, is geslaagd. Er 
zijn echter tekenen die erop wijzen, dat 
·de gestelde dooien niet zullen worden 
bereikt. Mede daarom is het nu de eerste 
taak van het Westen, zomin mogelijk na 
te kaarten doch zijn eenheid te hervin
den. 

Concreet wil dit zeggen: Het Atlanti
sche bondgenootschap moet worden her
steld en daartoe is het een dwingende 
eis, dat een gezamenlijk beleid jegens 
het Midden-Oosten wordt opgebouwd dat 
gebaseerd is op het gezamenlijke Wester
se belans en een onderdeel vormt van de 
in volle gang zijnde koude oorlog. Van de 
Amerikanen mogen wij verlangen, dat zij 
begrip tonen voor wat er in h~t 111''-'-'o"_ 

Oosten op het spel staat; de Engelsen en 
Fransen moeten beseffen, dat eigennL~ü
tig optreden buiten de bondgenoten om 
onze eenheid onmogelijk maakt. 

De eis tot eenheid geldt niet alleen 
voor het Midden-Oosten, maar evenzeer 
ten aanzien van Oost-Europa. Ook daar 
ontl~re~kt een gezaJ1len,lijke Westerse po
litiek; wij hebben daarvan afstand ge
daan omdat wij, zoals U zegt, van gewa
penderhand optreden een wereldoorlog 
vrezen. 

Wij houden ons aan de politiek van 
"containment" en komen niet over de 
demarcatielijn heen. Maar is dit ons laat
ste woord? Is het inderdaad de prijs van 
onze eigen vrijheid, dat wij de volken 
achter het IJzeren Gordijn onherroepe
ijlk aan hun lot overlaten? 

Of is er misschien een politiek moge
lijk, die, hoewel uiteraard risico's inhou
dend, de bevrijding van Oost-Europa tot 
ons program kan maken zonder per sé 
een wer.eldoorlog te ontketenen? Het is 
hard nodig, dat het Westen zich deze ge
wetensvraag gaat stellen. In elk geval is 
ook daar de eerste voorwaarde, dat de 
Westerse eenheid wordt hersteld en dat, 
als onderdeel daarvan, de Eroupese inte
gratie eindelijk weer met voortvarend
heid ter hand wordt genomen, opdat een 
verenigd Europa de verantwoordelijkhe
den op zich kan nemen die de afzonder
lijke Europese staten niet meer waar 
kunnen maken. 

Dan ook zullen de volken van Oost
Europa het Westen niet meer ·zien als 
symbool van onderlinge verdeeldheid en 
vergane glorie, maar als een perspectief 
voor een nieuwe toekomst, waarin voor 
hen een plaats en een rol zijn weggelegd. 

Eens met 
mr. Van Vloten 

Mevrouw Bakker-Van Bosse stelt er 
prijs op met een enkel woor.d h~ar in
stemming te betuigen met de algemene 
strekking van hetgeen mr. H. van Vlo
ten in ons nummer van 17 november in 
deze rubriek schreef, ook al zou haar 
woordkeus hier en daar wellicht anders 
zijn uitgevallen. Een ,;vlammend protest" 
- zo merkte zij op - past meer bij zijn 
jaren dan bij de mijne. 

Onze briefschrijfster laat dan verder 
volgen: 

"We have let in the jungle" - met 
deze woorden heeft Gaitskell de Engels~ 
Franse actie in Egypte gekenschetst. En 
in antwoord op hen, die zich beriepen 
op het humane en gematigde optreden 
der Engelse troepen voegde zij hier aan 
toe: "There are more dangerous beasts 
in the jungle than the French and Eng
lish". Is eenmaal het hek van de dam, 
dan kan men niet de "more dangerous 
beasts" tegenhouden. 

Dezer dagen heeft de correspondent 
van de N.R.Crt. in een brief uit Parijs de 

vraag gesteld: Wat is er eigenlijk met 
die actie bereikt? Mr. Van Vloten somt 
de funeste gevolgen op, die de actie zou 
kunnen hebben of reeds gehad heeft. Ik 
zou daaraan willen toevoegen het grote 
nadeel voor het Westen, dat Engeland nu 
voorlopig is uitgeschakeld als kampioen 
voor de internationale rechtsorde. 

We hebben Engeland gezien als de ver
dediger van fair play, van trouw aan het 
gegeven woord - menige teleurstelling 
ten spijt. Dit leiderschap heeft het land 
prijs gegeven; met welke gevolgen, dat 
kunnen we nog niet overzien. 

Mij werd de volgende opmerking me
degedeeld van een conservatief lid van 
het Lagerhuis, in een particulier gesprek: 
"Als wij er doorheen komen, zal men 
het ons niet ten kwade duiden; "if we 
can't get away with it", dan kunnen we 
onze biezen wel pakken". 

M.a.w.: de actie is of was een gok. Het 
is te hopen, in ons aller belang, dat de 
gok "lukt": dat de oorlog tussen Israël 
en Egypte gelocaliseerd wordt en dat op 
den duur het Suezkanaal ook weer be

. vaarbaar worden zal. De gevoelige klap 
voor het westers prestige zal moeilijker 
te overwinnen z(in: 

Onze opponent nog
maals aan het woord 

Mr. v. Vloten tenslotte, die zich kan 
voorstellen, dat we thans aan de d[s
cussie een einde willen maken, zond ons 
nog een voor ons persoonlijk bedoeld 
antwoord op onze laatste argumenten, 
We hebben boven reeds vermeld, waar
om we het billijk achten, dit antwoord 
hier toch nog af te drukken. 

. Wie, als onderge~kendè,t: sympathie 
heeft voor Israêl en:-de militaire actie 
van dlit land tegen Egypte niet zonder 

·meer ais gerechtvaardigd zou .willen be
schouwen, bettoeft daármeè de Brits
Franse militaire operaties tegen Egypte 
nog niet goed te keuren. 

De o.m. in de Tweede Kamer geop
perde stelling, dat "Engeland en Frank
rijk niet anders hadden kuhnen hande
len" vermag niet veel :indruk op mij te 
maken. Als er. geen reële argumenten 
voor worden aangevoord, dan is deze 
stelling niet meer dan een slag in de 
lucht. Het is toch waarlijk niet nodig, 
dat Nederlar..d zonder kritische zin ach
ter Eden en Mollet aanhuppelt! 

Aan politieke blindheid lijkt men te 
moeten wijten, dat Eden en Mollet..vóór 
hun militaire actie tegen Egypte niet 
hebben ingezien, dat hun actie in de 
ogen van de meerderheid van cle wereld. 
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je. zelfs de meerderheid van de Westerse 
wereld, geen genade, laat staan instem
ming, zou kunnen vinden en daarwee 
bij voorbaat tot falen gedoemd zou zijn, 

Zoals ik eerder heb betoogd, veroor
delen louter zakelijke argumenten de in 
een jammerlijk fiasco geëindigde Brits
Franse actie reeds. Juridische en mo
rele overwegingen kan men dan nog 
buiten beschouwing laten. Een van de 
vele heilloze gevolgen van het optreden 
van Eden en Mollet is de huidige olie
schaarste in West-Europa waaraan de 
Britse en Franse leiders schuldig zijn. 

Aan de Verenigde Staten is te dan
ken, dat het prestige van het Westen 
niet geheel vergooid is. Hiermee wil ik 
geenszins zeggen, dat het door de Ame. 
ri·kaanse regering vóór de crisis in het 
Midden-Oosten gevoerde beleid geen 
ernstige tekortkomingen vertoonde. 

Ons slotwoord 
We geloven, dat deze discussie van 

enkele weken, goed en nuttig is ge
weest, ook al hebben mr. Van Vloten en 
de briefschrijfster, die het geheel met 
hem eens is, ons niet overtuigd. 

Degenen, die het optreden van (Is
raël) , Engeland en Frankrijk afkeuren 
beroepen zich mede op de gev()lgen, dÎ~ 
:oouden aantonen, dat de Engels-Franse 
opzet is mislukt. 

In de eerste plaats is voor ons de 
juistheid en de onvermijdelijkheid van 
een beslissing niet afhankelij·k van -,het 
(op korte termijn) bereikte resultaat. 

In de tweede plaats is, voor zover er 
van een gedeeltelijke mislukking van de 
Engels-Franse opzet zou mogen worden 
gesproken, deze in negatieve en in posi
t~eve zin te wijten aan het optreden van 
Amerika en de Verenigde Naties. 

Die zijn t e 1 a a t opgetreden in zo
verre zij verzuimd hebben in te grijpen, 
toen dictator Nasser een internationale 
overeenkomst aan zijn laars lapte en de 
Russisch-bolsjewistdsche aspiraties (en 
meer dan dat!) ten aanzien van het 
Midden-Oosten steeds duidelijker en 
dreigender werden. 

Zij zijn t e v r o e g geweest toen zij 
plotseling, nadat de Engelsen en Fran
sen toesloegen, deze tot stilstand noop
ten op het ogenblik dat het Suezkanaal 
nog niet in zijn volle lengte was bezet. 

Engeland en Frankrijk nu nog te ho
nen (zoals sommigen doen), omdat zij 
hun doel ndet volledig hebben bereikt, 
is ons toch te gortig. 

Dit alles lijkt wel heel erg op dé 
situatie tijdens onze eigen politionele 
acties in Indonesië, die ook onder druk 
op een hoogst ontljddg moment moesten 
worden gestaakt. 

Boven alles blijft voor ons het goede 
in de Engels-Franse actie, dat zij, naar 
onze overtuiging, de bolsjewisten één 
stap is VOQr geweest en ... dat zij Ame
rika en de Verenigde Naties een les voor 
de toekomst hebben gegeven. 

De les namelijk, dat aarzeling tegen
over en toegeven aan d·e machtswellust 
en het po!{erspel van dictatoren, levens
gevaarlijk is en een derde wereldoorlo~ 
n:iet voorkomt, maar juist naderbij 
brengt. A. 

De Landelijke Middenstandscommissie 
vergaderde 

Prijsstabilisatie werkt onbillijk voor de kleine ondernemer 
Dezer dagen kwam de Landelijke 

Middenstandscommissie van de V.V.lJ. 
onder leiding van de waarnemend voor
zitter, de heer J. J. Korff, te 's-Graven• 
hage bijeen. 

Deze verwelkomde het nieuwe Twee
de Kamerlid van de partij mr. F. G. van 
Dijk, die de heer Cornelissen in de be
handeling van middenstandsaangelegen
heden zal bijstaan. 

De vergt\dering heeft zich, op verzoek 
van beide Kamerleden. langdurig bezig
gehouden met. de Memorie van Ant
woord op de begroting van Economische 
Zaken. 

Men bleef op het standpunt staan, dat 
de prijsstabilisatie in de praktijk voor de 
kleine ondernemingen onbillijk werkt, 
omdat de feitelijke mogelijkheid tot het 
maken van bedrijfseconomisch toerei
kende . brutowinst en tot het bereiken 
van compenserende productiviteitsverho
ging zeer beperkt, soms zelfs uitgeslo
ten is. 

Het doordrukken van loonsverhogin
gen, ook waar deze economisch niet ver
antwoord waren, brengt vooral de am
bachtspatroons in moeilijkheden. Het fi
nanciële • weerstandsvermogen wordt 
ondermijnd, aangezien het natuuHijlke 
personen .niet is toegestaan belastingvrije 
reserves te vormen. 

Men achtte het teleurstellend, dat de 
. minister nog geen enkele toezegging in
zake compensatie van de verhoging van 
bedrijfslasten als gevolg van de inwer.
kingtreding van de algemene ouder
domsverzekering en van de toekomstige 
huurverhoging wil doen. 

Aangezien de onteigeningen in ver
band met de saneringsplannen in ver
scheidene gemeenten voortgang vinden, 
besloot men op een interimregeling voor 
redelijke tegemoetkoming van de huur
ders van bedrijfspanden aan te dringen. 

Onder voorzitterschap van Jhr. dr. ,J. 
C. Mallerus te Overveen zal een com
missie studie maken van het rapport val.t 
de staatscommissie voor het midden· 
standshandels- en vakonderwijs. 

In deze commissie hebben zitting de 
heren F. D. Bastet Jr. te 's-Grave1ohage, 
J. Jonges te Amsterdam, H. Pesie te Al
melo, J. Stoute te 's-Gravenhage, M. Vis
ser te Arnhem en Jf. L. van der Leeuw, 
secretaris te 's-Gravenhage. 
Zij zal nog met enkele onderwijsdeskun
digen worden aangevuld en binnenkort 
haar werkzaamheden beginnen. 

Besloten werd eèn studiecommissie in 
te stellen, wellke de rapporten van de 
staatscommissie-Lichtenauer en van de 
S.E.R. betreffende llet afbetalingsstelsel 
aan een onderzoek zal onderwerpen. 
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Toenemende ontevredenheid en stijgende 
de onderwijswereld onrust • 

lll 

Beleidsherzienin~ op korte 
De situatle in de onderwijswereld verslechtert op bedenkelijke wijze. 
In het gehele land worden door de leraren van het middelbaar en voorbereidend 

hoger onderwijs protestvergaderingen belegd. Directeuren van dit onderwijs wen. 
den zich tot de Regering met een open brief, waarin op krachtige wijze gepro
testeerd wordt tegen wat in die kringen als grievend onrecht wordt gevoeld: de 
Ditsluiting van de leraren van de uieuwe salarisregeling voor hogere rijks

ambtenaren. 
In de sector van het lager onderwijs is de sitqatle nog eJ'IIStlger. Het uitblijven 

van een toegezegde salarisregeling maakt de mensen bitter gestemd, maar erger 
wordt geacht, dat de toestand onhoudbaar is geworden door het tekort aan leer
krachten, de -grote klassebezettingen en het gemis aan schoolruimte. 

Wat gevreesd werd blijkt thans wer
kelijkheid: duizenden leerkrachten moe
ten dag in dag uit vechten tegen. een 
gemoedsgesteldheid, die voor het uit
oefenen van hun beroep funest is: ver
bittering of onverschilligheid. 

Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat 
de Regering, de Volkvertegenwoordiging 
en het gehele Neaerlandse volk wéten 
wat er omgaat in de onderwijswereld. 

Het is een landsbelang van de eerste 
orde, dat zij, die zo nauw zijn betrokken 
bij de vorming van een geestelijk weer
baar volk van stra1ks, die zware taak 
met de noodzakelijke opgewektheid lmn
nen verrichten en zich daarbij· üVertuigd 
mogen weten van een juist begrip van 
die taak bij ons volk. 

Achterstelling 
bij ambtenaar· 

Het grieft duizenden leerkrachten, dat 
van dat juiste begrip in de praktijk zo 
dikwijls niet of weinig blijkt. Er is ver
bittering over de wijze, waarop indertijd 

· ,.de ontknikking" werd toegepast en 
waarbij een categorie leerkrachten zon
der enig steekhouden argument ten ach

. ter werd gesteld. 
Het grieft duizenden leerkrachten, dat 

ten aanzien van de jongste 6 pCt. uitke
ring, de onderwijzers met andere rijks
ambtenaren werden achtergesteld bij de 
ambtenaren van de meeste gemeenten 

Het grieft duizenden onderwijzers, dat 
het gevoerde salarisbeleid ten aanzien 
van de onderwijzers minder gericht is op 
de erkenning van de waarde en betekc
nis van dit ambt dan wel op het systeem 
van vraag en aanbod in de verschillende 
onderwijssectoren. 

De salarisverhoging van de Ulo-leer
krachten heeft in die tak ongetwijfeld de 
gemoederen gekalmeerd, doch tegelijker
tijd ontstond in de sector van het lager 
onderwijs nieuwe onrust en groeit daar 
bij de dag de ontevredenheid over de 
gang van zaken. 

In de Algemene Beschouwingen over 
de Rijlksbegroting van 0., K. en W., 
wordt gewezen op de omstandigheid, dat 
de personeelsvoorziening bij het lager on
derwijs een zeer moeilijk jaar tegemoet 
gaat, al mag worden verwacht, dat de 
moeilijkheden op dit punt door de sno,o,d
opeiding, die door vee bezitters va~ een 
einddiploma van een school voor v.h.m.o 
met succes is gevolgd, alsmede door de 
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terugkeer tot het onderwijs van die ak· 
tebezitters, die gedurende kortere of lan
gere tUd andere betrekkingen hebben be
kleed, niet .onaanzienlijk zullen worden 
verlicht. 

De redactie van het orgaan van de 
Vereniging van Hoofden van Scholen in 
Nederland tekent hierbij aan: ,,We ho
pen het, maar we geloven het niet. Op 
het ogenblik, dat we dit 'schrijven, komt 
de stad Rotterdam zo'n dertig onderwij
zers tekort. Dit betekent, dat op dit mo
ment 30x45 = 1350 kinderen zonder juf
frouw of meester zitten." 

Niet gedeeld optimisme 
Het optimisme, dat uit de Algemene 

Beschouwingen klinkt, wordt in de on
derwijswereld niet gedeeld. Integendeel! 
Men is zich daar volledig bewust, dat de 
situatie nog onhoudbaarder gàat wor
den, dan z\i al is. 

Reeds vroeger is in dit blad gewezen 
op het feit, dat er nauwelijks meet am
bitie wordt gevonden voor het ambt van 
hoofd der school. 

Het feit, dat een schoolhoofd, wanneer 
h ijoverstapt naar het Ulo, dadelijk plus 
minus honderd gulden per maand meer 
gaat verdienen, heeft tot gevolg, dat 
verscheidene schoolhoofden naar het Ulo 
overgaan. 

Volgens de redactie van bovenvermeld 
orgaan, wordt in sommige gemeenten 
getracht dit verloop tegen te gaan. Ove
rigens zien wij niet op welke wijze dit 
zou kunnen geschieden zonder grove on
rechtvaardigheid tegenover de betrok
ken leerkrachten. 

Klachten van een 
schoolhoofd 

Een schoolhoofd schreef dezer dagen: 
"Aan mijn school is een e ers te klas 

met 56 (zes en vijftig) leerlingen, waarin 
een leertkracht, die onderbetaald wordt, 
dus...... ontevreden is. 

Het vorig jaar zaten er in die klas 51 
leerlingen. Reeds toen verklaarde de in
specteur, dat dit niet verantwoord was. 
Ik moet daarvoor een extra leerkracht 
aanvragen, hetgeen ik natuurlijk deed 
en waar even antuurlijk niets van in
kwam. Nu ... , een jaar later, zitten er 
nog 5 méér. Moet ik mij nu nog verant
woordelijk gevoelen voor het onderwijs 
in deze klas? 

Wat moet ik de ouders zeggen, die met 
klachten komen? Natuurlijk doen we 
ons uiterste best om er wat van te ma
ken, maar moeten wij als hoofden van 
scholen, de gevolgen van dergelijke 
wantoestanden op ons '(geplaagde) hoofd 
laten neerkomen? 

En dan denk ik nok aan het praatje 
van Prof. Polak over ons onderwijs (tij
dens een radio-causerie) waarin hij zegt: 
"Een goede school is een school, waer 
het klasseverband losser is, waar aan ex
pressie wordt gedaan (handenarbeid) 
enz. enz. à la Kees Boelie". 

U kent dat. 
Hij richtte zich hierbij tot de ouders. 

Conclusie van de luisterende ouders: 
mijn kind zit op een a,lesbehalve goede 
school. Gevolg? Kritiek. Aan wiens 
adres? Het hoofd der school!" 

Klassen voor meer dan 
50 leerlingen 

·Heeft dit schoolhoofd de za'ken over
dreven? Is hij een van de weinigen, die 
er zó slecht voor staan? Allerminst! 

In talrijke plaatsen wordt" onder der
gelijke omstandigheden gewerkt. 

In een groot aantal scholen in het wes-

termijn zeer noodzakelijk 
ten des lands staan leerkrachten voor 
klassen met 50 en meer leerlingen, voor 
gecombineerde klassen van meer dan 
veertig kinderen. Ook deze mensen ->:ou
den graag aan expressie wat (meer) 
doen, ook deze onderwijskrachten weten 
heel goed, dat ze een deel van hun les
tijden verdoen aan orde houden, dat ont
zaglijk veel van hun zenuwen vergt en 
bovendien in toenemende mate tot het 
besef brengt, dat deze taakvervulling 
niet . overeenstemt met wat zij van de 
onderwijstaalk zo graag hadden gemaakt. 

Is het wondet:, dat vele schoolhoofden 
wanhopig worden onder deze toestand en 
de lagere school verlaten, dat vele on
derwijzers er niets voor voelen hoofd 
van een school te worden? 

Dezer dagen werd in een vergadering 
van onderwijzend personeel medeg•;
deeld, dat in een der scholen een klasse 
binnen verloop van nog geen jaar ze
v e n leerkrachten had gehad. Stelt u zich 
dat eens voor! 

Er zijn in het westen des lands ge
meenten, waar door tekort aan woon
ruimte vele onderwijzers en schoolhoof
den wegtrekken en men door aanstelling 
van gehuwde onderwijzeressen en ge
pensionneerde leerkrachten het onder
wijs zo goed en zo kwaad als dit moge
lijk is, op gang houdt. 

In memoriam 

H. M. van Nieuwkerk 
Te Schiedam is overleden, 62 jaar oud, 

de heer H. M. van Nieuwkerk, sedert 1949 
lid van de gemeenteraad voor de V.V.D. 
in zijn woonplaats. 

De heer Van Nieuwkerk was, zoals bij 
zijn begrafenis op maandag 19 november 
door verschillende sprekers is gezegd, 'n 
zakelijk en nuchter mens. Hij zocht het 
dus niet in redevoeringen in de openbare 
vergaderingen van de raad, maar was een 
zeer gewaardeerd medewerker in de com
missies voor het grondbedrijf, de woning
dienst en de commissie voor de reiniging 
en het vervoer. Bovendien werden zijn ad
viezen als plaatsvervangend lid van de 
commissie voor de woonruimteverdeling 
op prijs gesteld. 

Vier-en-twintig jaren lang was de heer 
Van Nieuwkerk inspecteur geweest van 
de Amstelbrouwerij en als zodanig stond 
hij de directeur van de brouwerij te Rot
terdam met zijn deskundige. en scherp
zinnige adviezen ter zijde. 

In de aula van de begraafplaats te 
Schiedam hadden zich velen verzameld 
om de heer Van Nieuwkerk de laatste 
eer te bewijzen. 

Behalve de burgemeester, de wethou
ders en de gemeentesecretaris, bevonden 
er zich raadsleden, vertegenwoordigers 
van de besturen, waarin Van Nieuwkerk 
zitting had gehad, zakenrelaties - hoe
wel hij al drie jaren geleden om gezond
heidsredenen uit zijn functie bij de Am
stelbrouwerij ontslag had genomen -
sportbeoefenaars en tal van persoonlijke 
vrienden. 

Aan de baar hebben het woord gevoerd 
mr. J. W. Pee k, de burgemeester van 
Schiedam, die dank bracht voor alles wat 
Van Nieuwkerk in de jaren van zijn 
raadslidmaatschap voor de stad, die niet 
zijn geboorteplaats was, zijner inwoning 
maar waarin hij 36 jaar gewoond heeft, 
heeft. gedaan; 

De directeur van de brouwerij te Rot
terdam, de heer W. Ch. M. de Groot, her
dacht de scherpzinnige medewerker, die 
een uitstekende mensenkennis bezat. 

Namens de V.V.D., namens de Vereni
ging van Raads- en Statenleden uit de 
V.V.D. en namens de Kamercentrale Dor
drecht van de V. V.D. heeft de heer K. H. 
Brandt gesproken. 

Nog maar kort geleden, zo zeide de heer 
Brandt, had Van Nie~wkerk na afloop· 
van een vergadering van de -Raads- en 
Statenleden zijn medeleden sterkte ge
wenst bij de begrotingsdebatten in de 
gemeenteraden. Van Nieuwkerk, die hielp· 
waar hij kon, trad ook naar buiten met 
kracht op voor de liberale beginselen. 
Voor de liberale dag óp 17 september ver. 
leden jaar, had hij zich geheel gegeven. 

Na de heer Brandt heeft de heer C. 
Ho ut m a n het woord gevoerd namens 
de afdeling Schiedam van de V.V.D. van 
welke afdeling de heer Van Nieuwkerk 

Situatie meer dan slecht 
Het is onnodig de reeks van moeilijk

heden verder uit te breiden. 
De situatie is slècht, mèèr dan slecht. 
Ontevreden onderwijzers en onderwij

zeressen, wanhopige schoolhoofden, on
tevreden ouders, honderden kinderen die 

· onvoldoende onderwijs ontvangen en 
tienduizenden leerlingen, die niet krij
gen, wat ze moesten hebben. 

Zó liggen de zalken. 
Werkelijk: geen raoskleurig beeld! 
Niemand behoeft overtuigd te wor-

den, dat een geestelijk weerbaar volk in 
de uren des gevaars bovenmenselijke 
krachten kan ontplooien en zich daar
door on!lanks alles, toch zal handhaven 
als natie. 

Velen schijnen echter wel overtuigd te 
· moeten worden, dat voor de vorming 
van een dergelijk volk de onderwijzers 
en opvoeders der jeugd van de grootste 
betekenis zijn en dat dienovereenkoms
tig hun werk zodanig moet worden be
loond en de omstandigheden waaronder 
zij werken zo moeten zijn, dat zij di<:! 
taak in oJ1gewektheid kunnen vervullen. 

Moge een beleidsherziening op korte 
termijn de toestand verbeteren. 

Het kan zo niet langer voortgaan! 

v.M. 

eerst secretaris is geweest, daarna be
stuurslid, van welke functie hij ook on
langs om gezondheidsredenen afscheid 
had genómen. 

D.s. J. B. S c ho uw i n k, voorganger 
van de afdeling van de Ned. Prot. Bond, 
heeft na de woorden van de staat en van 
het maatschappelijk bestel, de stem van 
het geloof laten horen. Hij bouwde zijn 
afscheidswoord op de 25e Psalm: De 
Heer is mijn Herder. Aan de groeve hee'ft 
ds. Schouwink het Onze Vader gebeden. 

••• 
Enkele jaren heeft de heer Van Nieuw

kerk met de heer K. Bosch de liberale 
beginselen in de raad van Schiedam ver
dedigd. Na het aftreden van de heer 
Bosch was mevr. Moll-Lips zijn fractie
genote. 

Opvolger van de heer Van Nieuwkèrk 
in de raad is de heer Van Woerkom. 

IN MEMORIAM 

dr. W. H. STAVERMAN 
Te Deventer overleed op 75-

jarige leeftijd dr. W. H. Staver
man, oud-directeur van de H.B.S. 
aldaar. Sedert de eerste wereld
oorlog was hij er leraar in het 
Nederlands, de geschiedenis Pn de 
aardrijkskunde en actief lid van 
de achtereenvolgende liberale par
tijen. 
· Omstreeks 1934 was hij redac
teur van "De IJsselbode', een li
beraal weekblad, welks kolommen 
hij vrijwel alleen geheel vulde; het 
was een pittig en strijdvaardig pe
riodiek, dat zijn lezers ook buiten 
liberale kring had en dat veel bij
gedragen heeft tot de versterking 
van de liberale beginselen in De
venter en omgeving. 

Na de bezetting was hij een 
trouw lid van de V.V.D.-afdeli!lg. 
Menigmaal verrijkte hij de discus
sies in de ledenvergaderingen met 
zijn weloverwogen en dikwijls ori
ginele adviezen. 

Hij was een man uit één stuk, 
die wist, wat hij wilde; trouw, in
teger; wars van schone schijn, op. 
pervlaikkigheid en franse slag, 
had hu de sympathie van ieder 
weldenkend liberaal burger. 

Zoals hij zijn leerlingen inprent
te, dat zuiverheid en eerlijkheid de 
eerste vereisten zijn bij het han
teren van onze moedertaal, zo 
streed hij in liberale kring voor 
eerlijkheid en zuiverheid van be
doelingen in de politiek. 

De V.V.D. mist in hem een libe
raal van formaat. 
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VliJBEID EN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 8 december 1956 • No. 425 

Men schrijft ons 
<Zie paa. 5> 

'-------·' 
WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

VEROUDERDE GEDACHTE? 
• 

D
r. P. D. van Royen kwalificeert in zijn 

: artikel, in het vorige No. van Vrijheid en 
Democratie opgenomen, Thorbeeke's stelling 
van een Christendom boven geloofsverdeeld
heid als eên verouderde gedachte. En hij heeft 
als religieus-humanistisch denkend liberaal -
anders als wij veronderstelden - wel degelijk 
bezwaren tegen de uitspraak van ons Beginsel
programma aangaande de christelijke grond
slagen, waarop een samenleving als de Neder
iandse behoort te berusten. Hij zou de voor
keur geven aan een formulering als waartoe, 
naar hij meent, wijzelf de weg wezen, waarbij 
ons Beginselprogramma zou moeten spreken 
óver "gemeenschappelijke erkenning van 
geestelijke waarden en zedelijlte normen binnen 
onze Nederlandse; samenleving, waartoe de 
V.V.D. het hare wil bijdragen". 

:1; * * 

Het zal de opmerkzame lezer önzer artike
. len over dit onderwerp niet ontgaan 

-zijn, dat dr. Van Royen de.~ak-onu11Zijds 
waar hij het wèl mee eens is, uit haar verband 
rukt. Immers zij sloeg op Huxley's pleidooi 
voor een door allen aanvaarde metaphysische 
wereldbeschouwing en ten dele op Toynbee's 
aandrang op "terugkeer" tot het christendom. 
Daar betrof het dus - in beide gevallen -
het vraagstuk van de noodzakelijkheid ener 
wereldbeschouwing in universeel mensheids
verband. In ons Beginselprogramma gaat het 
uiteraard en duidelijk alleen om de grondsla
gen onzer Nederlandse samenleving. 

Plaatst ons Beginselprogramma zich nu op 
een verouderd standpunt, wanneer het op 
Thorbeeke's voetspoor spreekt van de christe
lijke grondslagen onzer samenleving? En zou 
Thorbeeke's christendom . boven geloofsver
deeldheid een verouderde gedachte zijn? 

* * * 

Alweer: hier haalt onze geachte opponent 
twee zaken dooreen, die men wel moet 

onderscheiden. ·De eerste constateert iets, de 
tweede draagt min of meer het karakter van 
éen geloofsuitspraak, gaat uit van en is gericht 
op een ideaal. 

Wat de eerste aangaat, stellen wij kortheids
halve slechts dit. Uiteraard moet iedere uit
spraak gezien worden in het licht van de tijd, 
waarin zij viel. Reeds~ertig jaar nadat Thor
becke sprak van het christendom als een 
stroom, die zich door alle aderen der maat
schappij heeft uitgestort, wees Allard Piersou 
Israël, Hellas en Rome als onze geestelijke 
voorouders aan. Dr. Van Royen vertelt ons 
dus geen nieuws, wanneer hij wijst op Hellas 
en Rome. Zelfs niet wanneer hij daaraan Dar
win en Mende!, Freud en Jung, Copernicus en 
Einstein, Edison en Benz toevoegt. In onze ar
tikelen wezen wij zelf reeds op de wederkerige 
beïnvloeding van westers en oosters denken, 
die de geestelijke structuur onzer moderne 
mensheidsgemeenschap bezig is te wijzigen. 

Het aspect ener samenleving is echter nog 

wel iets anders dan haar grondslag. Het aspect 
wisselt met de tijd, de structuur ondergaat -
zeker in een tijd van revolutionaire technische 
en geestelijke ontwikkeling - geleidelijk aan 
wijzigingen. Oost en West bijv. staan thans in 
elk opzicht in een andere verhouding tot elkan
der dan een eeuw geleden. Zij zullen .over nog 
weer een eeuw in gans andere verhouding tot 
elkander staan dan thans. Men kan daarvoor 
ten volle begrip hebben, gelijk wij menen te 
,hebben. Doch dit alles neemt niet weg, dat niet 
Darwin, Freud, Einstein en Benz de grondslag 
voor onze Nederlandse beschaving hebben ge
legd, hoezeer zij en talloze anderen haar aspect 
- en dat van de wereld - hebben veranderd. 
Die grondslag is gelegd door het Christendom, 
dat naar Thorbeeke's woord een stroom ge
worden is, die zich door alle aderen der maat
schappij heeft gestort. 

Bedenkt men daarbij, dat Thorbecke hier 
niet sprak als theoloog, doch als wijsgerig ge
schoold historicus, jurist en bovenal als staats-

. man, dan is er reden ~meer o:gt de juisthejd , 
zijner karakteristiek onzer Nederlandse sa
menleving niet maar als "verouderd" en als 
van geen waarde meer voor onze tijd van de 
hand te wijzen. Integendeel, wij zijn - met ons 
Beginselprogramma - diep doordrongen van 
de werkelijkheid dat het met name in onze tijd 
van het hoogste belang is, het Christendom in 
Thorbeckiaanse zin te erkennen als de grond
slag onzer samenleving, bij gelijktijdige erken
ning, dat haar aspect voortdurend aan wijzi
ging onderhevig is. Ook dit laatste is voor-

Namens het Hoofdbestuur, de 
beide Kamerfracties en een aan
tal andere vertegenwoordigers 
van onze Partij werd aan Prof. 
Mr. P. J. Oud op zijn verjaar
dag door een kleine delegatie, 
bestaande uit de heren Mr. H. 
van Riel, onder-voorzitter van 
de Partij en vice-voorzitter van 
de Eerste Kamerfractie, en Drs. 
H. A. Korthals, vice-voo1·zitter 
van de Tweede Kamerfractie, 
een door Sierk Schröde1· ge
schilderd portret aangeboden. 

ondersteld bij elke redelijke geschiedbeschou
wing, die uit moet gaan van de continuïteit der 
geschiedenis en haar dus in haar evolutie niet 
losscheurt van haar oorsprong. 

* * * 
Dit klemt te meer, wanneer wij ons goed 

rekenschap geven van de strekking 
van Krishnamurti's uitspraak, waarop Dr. Van 
Royen zich aan het einde van zijn uiteenzet
ting beroept. "Zich volledig van zijn geestelijke 
kleding te ontdoen", zich geheel en al los
maken van zijn achtergrond - dat is een on
mogelijke eis, een eis waaraan geen mens, ook 
Krishnamurti niet, kan voldoen en die leiden 
moet tot een in anarchie verkeerd individualis
me. 
Wie meent, dat Nederland mèt geheel het 
Westen en geheel het Oosten zijn bijdrage moet 
leveren tot het ene alomvattende wereldver
band waarop wij hopen, bedenke, dat ook van 
wie een "bijdrage" verwacht mag worden, iets 
"eigens" wordt verwacht. Ook voor naar een
heid strevenc;ie same~g~ ~ boe ver, !lijD 
wij daarvan; helaas, nog verwijderd! - geldt: 
"wees uzelf,· zei ik tot iemand, maar hij kon 
niet, hij was niemand". Het eigene nu der .Ne
derlandse samenleving - en van heel het W ès
ten - is: zijn chri~telijke grondslag in de zin 
waarin Thorbecke deze aanwees en waarin ook 
ons Beginselprogramma deze verstaat. 

* * * 
Een enkel woord ten slotte riog over Thor

becke's christendom boven geloofsver
deeldheid, waarvan wij in het oecumenische 
streven een begin van verwezenlijking zien. 
Een begin, dat de juistheid van Thorbeeke's 
visie bewijst, al is het een begin nog vol ge
breken. Die gebreken zien wij zo goed als Dr. 
Van Royen. Dat ten andere de vorige wereld
godsdiensten afwezig waren bij de herdenking 
van Boeddha's sterfdag zien ook wij als een be
wustzijnsverenging, uit de tijdsomstandighe
den misschien verklaarbaar maar desniettemin 
betreurenswaardig. Daarom het christendom 
en alle overige wereldgodsdiensten te verwer
pen als reactionnaire machten, gaat ons echter 
niet alleen te ver, wij achten dit iD. strijd met 
de werkelijkheid. De contacten, die men tegen
woordig via de Verenigde Naties en langs vele 
andere wegen zoekt, zijn o.i. waarlijk niet zo 
veel méér belovend, misschien juist omdat 
daarbij de grondslagen onzer beschaving con
creet buiten beschouwing blijven. 

Het christelijke westen - en de westerse 
wereld is immers dè christelijke wereld in 
onderscheiding van de andere beschavings
vormen! - zal zich van zichzelf en dus van 
zijn grondslagen wel bewust moeten tonen, wil 
het inderdaad zijn bijdrage tot een· komende 
wereldstructuur kunnen leveren. De idee van 
een christendom boven geloofsverdeeldheid 
dient daarom in onze tijd meer dan ooit hoog 
gehouden te worden. Ook - en juist - door 
de liberaal, die realist is en met Thorbecke be
grijpt dat slechts beklijft wat continuïteit kent. 

deR. 
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Flitsen van Het Binnen1wf (I) Het is niet meer de minister van 
Financiën, die de bewaking van 

de koopkracht van het geld in handen 
heeft, aldus constateerde mr. Van Leeu
wen; het is ook niet de Nederlandse 
Bank; het is evenmin de minister van 
Economische Zaken. Het is voorname
lijk de minister, die aansprakelijk is 
voor de loonpolitiek (minister Suur-

Economische Zaken • Voortsluipende waardevermindering van 
het geld • Voomaamste oorzaak: beloningsinflatie • Priisstabili· 
satie is .. kurieren am Symptom". maar geen aantasting van het 
kwaad in de wortel • Camouflage van de werkeliikheid • Defecte 
grammofoonplaat, die toch nuttig is· Priisstabilisatie maakt mid· 
denstanders het kind van de rekening • Gerechtvaardigde ver
langens: mogeliikheid van modernisering en oudedagsvoorziening. 

. hoff) die onder de huidige omstandig
heden de waardevastheid van het geld 
beheerst. 

De tegen veler verwachting in aan
houdende hoogconjunctuur hier en el
ders is toe te schrijven aan een cree
ping inflation op de basis van een in
flatie der beloningen, van een vooruit
lopen van geldbeloningen op produktie
vermeerdering. 

Onze financieel-economische specill
list in de Tweede Kamer mr. H. 

F. van Leeuwen, maakt .zich be~rgd 
over de langzaam, maar gestadig voort
sluipende waardevermindering van het 
geld. Hij acht dit verschijnsel in hoofd
zaak het gevoig van een stijging van 
de beloningen, die · uitgaat boven de 
stijging van de produktiviteit. Dat is de 
wortel van het kwaad. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Economische Zaken heeft de heer 
Van Leeuwen daar de aandacht weer 
eens op gevestigd van minister Zijlstra, 
die in 1955 nog de kampioen heette van 
de rust in Ionen en prij:ren. De rust in 
de lonen is niet gekomen en nu is de mi
nister alleen· nog de kampioen van de 
rust in de prijzen. · . 

Een jaar geleden stond de minister op 
het standpunt, dat het hoge peil der be
stedingen voortkwam uit buitenlandse 
impulsen. Nu moet hij toegeven, dat het 
de binnenlandse impulsen zijn die tot de 
overbesteding leiden. De prikkeling van 
de activiteit voerde tot overvolle werk
gelegenheid. Daarvan was weer het ge
volg: onbedachtzaam loonbeleid. 

Het beleid van minister Zijlstra botst 
met het beleid van zijn collega's. Want 
hoe is de prijsstabilisatie te rijmen met 
afschaffing van consumentensubsidies 
en verhoging van tarieven van over
heidsbedrijven? Hoe is de prijsstabili
satie te rijmen met verhoging van de 
prijzen van produkten van landbouw en 
veeteelt? 

• • • 

Hoe is te rijmen de stelling van de 
minister Van Financil!n, dat de 

. staatsfinanciën in tijden van hoogcon
junctuur overschotten moeten opleve
ren, met de taktiek van de minister van 
Economische Zaken, die voor het be
<lr,ijfsleven .. het tegendeel nastreeft ? De 
verhoging van de kosten van de over
höid zal grotendeels wordim opgevangen 
door belastingverzwaring. De verho
ging der kostenfactoren moet voor het 
bedrijfsleven worden opgevangen uit 
winstmarges. Geen prijsverhoging voor
dat slaande verliezen worden aan·ge
toond! 

De overheid dient haar financii!Ie po
sitie in tijden van hoogconjunctuur te 
versterken, aldus de minister van Finan
eiën. Toegegeven. Maar moet het be
drijfsleven dit soms in tijden van laag
~junctuur doen? Hoe dit kunststuk 
moet worden verwezenlijkt, aldus de 
heer Van Leeuwen, zou ik graag willen 
leren. 

Prijsstabilisatie is geen aantasten 
van het kwaad in de wortel, maar een 
"kurieren a.rn Symptom". Bescheiden 
~gt minister Zijlstra, dat zijn prijsstll
bili&atie'-beleid niet de pretentie heeft 
èen ernstige conjuncturele overspanning 
te kunnen corrigeren. Maar daarom te
meer is de regeringstakliek louter te 
beschouwen als camouflage van · de 
werlrelijke toestand. 

Onafwendbare tariefs- en prijsverho
gingen worden verschoven naar een la
ter tijdstip, Dit betekent, dat er inmid
dels sprake is van overbesteding. Dit 
betekent misleiding van de bevolking, 
aan welke het onmogelijke als mogelijk 
wordt voorgehouden. Dit betekent dat 
op oude liquiditeiten moet worden te
ruggevallen; dit betekent aantasting 
van deviezenreserves en tekort op de 
betalingsbalans. 

• • • 

De prijsstabilisatie was aanvankelijk 
niet alleen goed bedoeld, maar 

ook logisch, erkende mr. Van Leeuwen. 
Minister Zi;jlstra zag aankomen, dat 
looncompensatie nodig zou zijn voor de 
,:Invoering van de ouderdomswet en de 
huurverhoging. Hij verlangde daarvoor 
ruimte in economische zin. Dus: even 
langzaam-aan met loonsverhoging tot 
de sprong moest komen; dus: Zo min 
mogelijk motieven scheppen voor loons
verhoging door het tegenhouden van 
prijsstijgingen. 

Deze politiek i.s mislukt. .Jammer voor 
de minister, jammer met het oog op de 
gewenste evenwichtige economische ont-

wikkeling in Nederland, jammer voor 
de waardevastheid van het geld. 

Maar de mislukking dient te worden 
erkend en een nieuwe politiek moet op 
grond van de nieuwe feiten worden op
gebouwd. Ook in dez;e nieuwe politiek 
blijft het tegengaan van ongemotiveerde 
prijsverhoging een loffelijk streven. 
Meer produktiviteit moet zich in bet al
gemeen weerspiegelen in globaal gelijk
blijvende prijzen en verhoogde Ionen. 
Maar wat de heer Van Leeuwen kriti
seerde is, dat de minister van Economi
sche Zaken als realiteit niet aanvaardt, 
dat zich in Nederland ;in 1956 een stij
ging van het loon-niveau heeft voltrok
ken, die aanzienlijk uitgaat boven het
geen de meerdere produktiviteit veroor
looft en Jat hij ook andere stijgingen 
van kostprijselementen nçgeert. 

De heer Van Leeuwen verweet minis
ter Zijlstra ook, dat hij over het hoofd 
ziet, dat verminderde winstmarge neer
komt op vernunderde mogelijkheid tot 
zelffinanciering. Merle daardoor is de 
kapitaalmarkt ontwricht. Minister Ziji
stra Iaat niet uitkomen, dat het tekort 
op de betalingsbalans de uitdrukking 
is van de overbesteding en daarmee 
overeenkomt. Dit tekort komt ook over
een met het manko op de kapitaal
markt. 

MINISTER ZIJLSTRA 
•.. . halve kampioen .... 

Evenals het verbloemen van de con
sequentie van een devàluatie fout is en 
leidt tot verdere verarming en uitver
koop; is het fout de gevolgen van een 
looninflatie te maskeren. Ook deZe kan 
tot intering leiden omdat men collectief 
boven zijn stand leeft (inmiddels heeft 
de S.E.R. vastgesteld, dat het Neder
landse volk 700 miljoen gulden per jaar 
boven zijn stand leeft). 

Er komen nu nieuwe elementen in 
het spel door het tekort aii.D olie en ko
len, besloot mr. Van Leeuwen. Door het 
duurder worden van de import wordt 
onze runvoet slechter. Naar te hopen is 
zal slechts voor korte tijd een halt wor
den toegeroepen aan de stijging van de 
lijn van · de welvaart. Maar met ver
bloemen van d-e werkelijkheid komen wij 
er n;iet. 

* * * 

De discussie was niet bevredigenc1 
omdat minister Zijlstra langs d 

eigenlijke kern van de zaak heenpraatte. 
Hij vergeleek het betoog van de heer 
Van Leeuwen met een defecte grammo
foonplaat, d:i:e steeds hetzelfde verhaal 
herhaalt. Daarop antwoordde mr. Van 
Leeuwen, dat het probleem van de 
waardevastheid van het geld hem het 
grootste deel van zijn leven heeft bezig
gehouden. Er is in heel de wereld een 
sluipende inflatie gaande als gevolg 
van de stijging van de beloningen boven 
de stijging van de produktviteit. Dit 
soort inflatie is nieuw. Daarover vindt 
men niets in de leerboeken en daarom is 
het niet erg op die sluipende inflatie 
meer dan één keer de aandacht .te ves,. 
tigEm. 

In zijn repliek gaf minister Zijlstra 
toe - evenals minister Hofstra veer
tien dagen tevoren had gedaan - dat 
hij het voor een deel met de heer Van 
Leeuwen eens was. De defecte grammo
foonplaat blijkt toch wei nuttig te zijn. 

~ * * 

Onze aeskunruge op net gemeà van 
middenstandszaken, de heer J, G. 

H. Cornelissen, vertolkte de gevoelens, 
die leven onder een groot deel van de 
middenstand ten &.anzien van d·e prijs
stabilisatie. Hij herinnerde er aan, dat 
minister Zijlstra reeds in het begin van 

DEZE BURGER 
leest met grage ogen de kleine levensverhalen van onze nieuwe jongens 
en meisjes in het parlement: local boys and girls who made good. Succes
geschiedenissen van allemaal onbizondere kinderen-op-school, die later -
aangeraakt door de zoete adem van het genie - openbloeiden tot kleurige 
bloemen; schier oogverblindend in heur pracht. 

Het is met alle levensbeschrijvingen van grote vrouwen en mannen, op 
ieder terrein des levens, altijd het zelfde: wqnneer ge die levensgeschiede
nissen leest, dan vloeit het één helemaal logisch uit het ander voort: in 
1946 sloot hii: zich aan bij de toenmalige Partij van de Vrijheid, in 1948 
werd· hij lid van de gemeenteraad van Zwinderen, in 1950 lid van de 
provinciale staten van Drente, in 1956 kwam hij onze Kamerfractie versterken. 

Doodgewoon. 
Het gekke is dat 11.714 anderen, waaronder bescheidenlijk schrijver dezer. 

zich in 1946 66k aansloten bij de toenmalige Partij van de Vrijheid. Maar 
toen gebeurde er niks. Helemaal niks meer. Je kon nog zo hard aan de 
vrijheidsboom staan te schudden: er viel niets uit. Niets van o, als eieren 
zo groot. Niet eens een ondermaat& pruimpje van lid van het bestuur van 
de boerenleenbank of secretaris van het afdelingsbestuur te Heinkenszand. 
Helemaal niks. Laat staan de Staten. En helemáál: de Staten-Generaal. 
· Hoe làppen die jongens 't 'm toch? Je leest zo'n levensverhaal zo doodge
makkelijk, van het prille beginnetje af: hij doorliep de r.h.b.s .. te Drachten!! 
- Dat doorloopt maar. - Met zwierige pas en geheven hoofd. En dat is 
dan één zinnetje van de biograaf. De ondergetekende "doorliep" het stede
lijk gymnasium te 's-Hertogenbosch. Jawel. Doorliep. Acht jaar. Een einde
loze tijd. En nimmer beloond. Zelfs geen curator geworden. 

Enfin, wat de een z6 maar voor z'n neus gezet wordt op een presenteer
blaadje, daar mag een ander nog niet aan ruiken. 

Ik lees die levensgeschiedenissen graag; maar het is onrechtvaardig 
verdeeld in deze wereld. Speciaal voor 

-
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MR. VAN LEEUWEN 
. .. wat niet in de leerboeken staat . •• 

dft jaar onder het oog is gebracht, dat 
er bij het vaststellen van de prij•spoli
tiek, met de middenstanders nog wel het 
een en ander was te vereffenen uit de 
periode van vorige loonronden en de drie 
elkaar opvolgende huurverhogingen van 
resp. 16,17 en 5 procent, afgezien nog 
van prijsstijgingen op ander gebie8r 
Maar de minister wilde van geen door
berekening van gestegen kosten weten · 
en met de prijsstabilisatie werden de 
middenstanders dus het kind van de re
kening. Voor hen was geen loonsverho
ging weggeiegd in tegenstelling tot zeer 
vele andere bevolkingsgroepen. 

De beer CorneliSSen gaf de minister de 
goed bedoelde wenk, dat hij van de mid
denstandeTs gemakkelijker medewerking 
zou kunnen krijgen voor zijn prijsstabi
lisatiebeleid indien er rekening zou wor
den gehouden met de gerechtvaardigde 
verlangens van de middenstand. Een 
soepel prijsstabilisatiebeleid en een soe
pele belastingheffing zouden er aan 
kunnen meewerken, dat de onderne
mers van middenstandsbedrijven weer in 
staat worden gesteld zelf te voorzien in 
de financiering van hun :;:aken, ook voor 
uitbouw en modernisering. De midden
stander moet ook kunnen zorgen voor 
de oudedag. 

De belastingheffing sinds jaren en 
de prijsstabilisatie van de laatste 

twee jaar, ontnemen de kleine en mid
delgrote ondernemers de mogelijkheid 
te reserveren voor het groter maken 
van hun onderneming en voorzieningen 
te treffen voor de oudedag. Dat is de 
reden waarom zo weinig jongemensen 
bereid zijn in de zaak van vader op te 
volgen of een middenstandsbedrijf over 
te nemen. Alle te waarderen krediet
mogelijkheden, die in het leven zijn ge
roepen, zijn niet in staat hierin veel 
verandering te brengen, mede omdat 
deze kredieten in de meeste gevallen 
bestemd zijn voor jonge ondernemers 
en nieuwe vestigingen, hetgeen betekent 
dat ondernemers op rijpere leeftijd, die 
in hun bedrijf met de tijd mee willen, 
hiervan geen gebruik kunnen maken. 

De minister zal er rekenin·g mee moe
ten houden, zo betoogüe de heer Corne
l:issen voorts, dat verhoogde kosten., 
hetzij door verhoging van de lonen, bet
zij door huurverhoging of door stijging 
van vaste lasten bij gebruik v~~;n gas, 
electriciteit, telefoon, vervoer, en2:., uit 
de winst betaald dienen te worden en 
dat bovendien, als alle salarissen en in
komens stijgen, dit aan het inkomen 
van de zelfstandige ondernemers niet 
kan en mag voorbijgaan. 

Dat al deze verhoogde kosten maar 
bestreden moeten worden uit eventuele 
stijging van de omzet, is te enenmale 
onmogelijk, want verhoogde omzetten 
brengen op zichzelf weer hogere kosten 
mee. Als een detaillist met geen of te 
weinig personeel, een beroep doet op 
zijn vrouw, di~ zich dan in de huishou
ding moet la!en vervangen, vragen 
vrouwelijke hulpen van 15 of 16 jaar 
een beloning van dertig gulden per 
week. Ook d'eze kosten moeten dan uit 
de winst van het bedrijf worden be
streden. 

Minister Zijlstra ging op het verzoek 
om begrip voor de gerechtvaardigde 
verlangens van de middenstand niet in 
en de staatssecretaris voor de midden
stand, dr. G. J. M. Veldkamp, ver
klaarde het eens te zijn met de socialist 
Peschar, dat er geen aanleiding is een 
somber beeld oi> te hangen over de 
economische situatie van de midden
stand in het algemeen. 

Neen, het gewenste begrip voor wat 
er leeft onder een groot deel Y8.D de 
middenstand heeft de heer Cornelissen 
achter de regeringstafel nog niet ont-
moet. V. v. D. 
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Mr. E. H. "Toxopeüs als eerste Zuiderling voor 

de V. V.D. naar de Tweede Kamer áfgevaardigd 

I n de serie "Onze nieuwe volksvertegen
woordigers moesten wij, om een gesprek 

m~t het nieuw benoemde lid van de Tweede 
Kamer, mr. E. H. Toxopeüs te hebben, ditmaal 
een betrekkelijk verre reis maken en wel naar 
Breda. 

De stad Breda kenden wij vrij aardig, doch 
de heer Toxopeüs hadden wij nog nimmer ont
moet, alhoewel wij zijn naam reeds verschei
dene malen in het Partijwerk waren tegenge
komen. 

Welnu, om maar direct met de deur in huis 
te vallen: deze kennismaking was allerpret
tigst. 

• • • 
. De heer Toxopeüs maakt op het allereer-

ste gezicht een zakelijke indruk. De 
druk bezette advocaat, die hoofdzaken van 
bijzaken snel weet te onderscheiden en die dan 
ook in het zakelijke gesprek elke overbodige 
franje weglaat. Maar op de achtergrond speurt 
men al ·spoedig een menselijke bewogenheid, 
die aàn het onderhoud meteen een gemoede
lijke sfeer verleent. 

Ons nieuwe Tweede Kamerlid is de op één 
na jongste van de V.V.D.-.fractie. 

Hij werd in 1918 te Amersfoort geboren, 
doch verhuisd.e reeds twee late1· naar Breda.. 

N'a aldaar de lagere school: en het gymna• 
sium te hebben bezocht, studeerde hij rechten 
te Utrecht, welke studie hij in 1936 begon. 

De militaire dienst stak evenwel tijdelijk een 
spaak in het wiel, doch in 1942 kon de studie 

. met succes worden afgesloten. 
In hetzelfde jaar begon de heer Toxopeüs 

zijn loopbaan in de advocatuur op het kantoor 
Va."l mrs. Van den Hurk en Pels Rijeken te 
Breda. 

Na de bevrijding werd hij hoofd van de Ju
ridische afdeling Militair Commissariaat Bre
da. Later bekleedde hij dezelfde functie bij het 
Provinciale Militaire Commissariaat Utrecht. 

In 1945 werd op eigen verzoek de advoca
tuur weer opgenomen en twee jaar later asso
cieerde mr. Toxopeüs zich met het kantoor van 
de heren Van den Hurk en Pels Rijcken, waar 
hij zijn loopbaan was begonnen. 

* * * 

Uiteraard wilden wij meer van onze nieu
we volksvertegenwoordiger weten en 

dus stelden wij ook hem de onvermijdelijke 
vraag hoe en wanneer hij eigenlijk belangstel
ling voor de politiek had gekregen. 

Het was interessant te vernemen, dat het 
ook mr. Toxepeüs is vergaan, gelijk ·zo vele 
anderen. 

Ook voor ons nieuwe Kamerlid vormden de 
oorlogsgebeurtenissen een belangrijke reden 
om zich te bezinnen op de politieke vraagstuk
ken, vooral met het oog op de toekomst. 

Dat hij in 1946 de zijde van de toenmalige 
· Partij van de Vrijheid koos, is overigens niet 

zo verwonderlijk, aangezien de heer Toxopeüs 
uit een uitgesproken vrijzinnig gezin kwam. 
Zijn vader was n.l. een bekend vrijzinnig predi
kant te Breda. 

In de tot standkoming van de plaatselijke 
afdeling van de Partij van de Vrijheid had de 
heer Toxopeüs een zeer werkzaam aandeel en 

al spoedig werd hij tot afdelingsvoorzitter ge
kozen. Daarbij bleef het evenwel niet. 

Toen de liberalen in 1949 voor het eerst na 
de bevrijding aan de gemeenteraadsverkieWi
gen deelnamen, werd mr. Toxopeüs in Breda 
hun lijstaanvoerder. Het resultaat was, dat hij 
als enige V.V.D.-er werd gekozen. 

In 1953 kon een groter succes worden ge
geboekt. Wederom trad mr. Toxopeüs als Iijst
aanvóerder op, doch toen slaagde men erin 
twee liberalen naar de raad af te vaardigen. 

Ons nieuwe Kamerlid heeft steeds veel be
langstelling voor het raadswerk aan de dag 
gelegd en ofschoon hij als fractievoorzitter tot 
taak had steeds de algemene politieke lijn uit 
te stippelen, gaat zijn belangstelling toch wel 
in het bijzonder uit naar het openbaar onder
wijs. 

Het Kamerlidmaatschap zal ongetwijfeld een 
grote verandering teweeg brengen, zowel voor 
Uw maatschappelijke functie als voor Uw poli~ 
tieke werk, dat tot dusverre door U werd ver~ 
richt. Kunt U ons hieromtrent iets naders mede~ 
delen?, zo vroegen wij. 

De · heer Toxopeüs zette ons hierop in het 
kort zijn voorlopige plannen uiteen. 

Allereerst wees hij op de "grote medewer
king, die hij van zijn vrouw ondervindt. Zij zal 
haar man voornamelijk bijstaan in het verzor
gen van de correspondentie, archiefwerkzaam
heden etc. Kortom in allerlei administratieve 
beslommeringen, die een combinatie van func
ties nu eenmaal noodzakelijkerwijze met zich 
meebrengt. 

Wel wil ons Kamerlid trachten zijn raadslid
maatschap aan te houden, al zal hij zich ge
noodzaakt zien voor enige commissies te be
danken. 

De advocatuur zal eveneens worden aange
/houden, al betekent het een belangrijke vez-.. 
lichting, dat aan het kantoor van mr. Toxo-

peüs een vierde advocaat zal worden toege.. 
voegd. 

Overigens, de heer Toxopeüs blijft zijn. 
woonplaats trouw en zal zich niet in Den Haag 
vestigen. 

••• 
ziedaar de voorlopige plannen. De praktijk 

zal overigens moeten uitwijzen welke 
van de vele functies kunnen worden aange
houden en dat zijn er nogal wat. 

Behalve afdelingsvoorzitter van de Partij is 
de heer Toxopeüs lid van de Raad van Rechts
bijstand in Strafzaken en verder, gelijk reeds 
eerder opgemerkt, maakt hij deel uit van di
verse commissies uit hoofde van zijn raadslid
maatschap . 

Voo'rts is mr. Toxopeüs lid van de Kerke
raad der Evangelisch Lutherse Gemeente. 

* * * 

D
at is dan de zakelijke kant. Een druk be

zet ·leven, dat zich tot voor kort in 
hoofdzaak in. en om Breda afspeelde. 

Thans zal een groot deel van deze activiteit 
naar 's lands vergaderzaal worden verplaatst 
en krijgt aldus het Zuiden zijn eerste V.V.D.
afgevaardigde, hetgeen om meer dan een re
den van betekenis is. Want, de heer Toxopeüs 
_is niet slechts in administratieve zin Braban
der, hij is er gewonnen en getogen. En wij krij
gen sterk de indruk, dat hij zijn verbindinge11 
met het Brabantse land niet gaarne zou ver
breken . 

* * * 
En de privé~sfeer? 

Zoals reeds opgemerkt, een echtgenote, die 
hem in alles, ook in zijn politieke werk, behulp
zaam is. Beiden mogen zich verheugen in het 
gelukkige bezit van twee kinderen, een meisje 
en een jongen, die resp. 8 en 11 jaar oud zijn. 
Om de dagelijkse beslommeringen eens geheel 
van zich af te kunnen zetten, werpt mr. Toxo
peüs af en toe graag een blik in een detective
story. 

Als het enigszins kan, wordt tussen de mid
dag een uurtje op het tennisveld doorgebracht 
om de spieren lenig te houden. 

* • * 

H iermede hopen wij onze lezers enige in
druk te hebben kunnen geven van onze 

eerste volksvertegenwoordiger "beneden de ri
vieren" afkomstig en wij hopen, dat wij nog 
veel van hem zullen mogen horen op grond van 
zijn werkzaamheden in het parlement. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPBN 

s. 



Flitsen van Het Binnenhof (11) 
Sociale Zaken. Achterstand lonen in dé landbouw· Motie aan

genomen op grond van verschillende motieven • Het doel van de 
kinderbiislag • Geliike beloning voor man en vrouw • Er moet ge· 
leideliik iets meer in die richting worden gedaan • Emigratie en 
voorlichting. 

Het debat in de Tweede Kamer over 
de begroting van Sociale Zaken 

heeft zich toegespitst op de volgende 
motie over de lonen in de landbouw: 

"De Kamer, vaststellende, dat na de 
loonmaatregelen van 19 maart j.L een 
vergrote achterstand is ontstaan van de 
beloning van de landal'beiders ten op
zichte van die van andere werknemers. 

gelet op de bijzondere positie van de 
landbouw in ons sociaal-economisch be
stel, 

spreekt als -haar_ oordeel uit, dat voor
stellen van het georganiseerde bedrijfs
leven in de landbouw om deze achter
stand op te heffen, dan wel te verminde
ren, door de regering in welwillende 
overweging dienen te . worden genomen". 

De motie werd met algemene stem
men aangenomen en ook onze fractie 
heeft er dus (gaarne) haar stem aan ge-" 
geven, maar op grond van enigszins an
dere· motieven dan die voor de rest van 
de Kamer golden. In een knap betoog 
heeft mevr. Stoffels-van Haaften dat 
nuance-verschil duidelijk gemaakt. 

* * * 
Het was voor de eerste maal, dat bij 

de begroting van Sociale Zake!i 
mevr. mr. Stóffels-v. Haaften als onze 
woordvoerster optrad. Zij is nog geen 
jaar lid van de Kamer en mede daarom 
toonde zij een innemenáe bescheiden
heid, die met grote argumenten dikwijls 
meer effect heeft dan een redevoering 
die vlijmscherp is. 

In eerste termijn had mevr. Stoffels
v .. Haaften betoogd, dat de oorzaak van 
de achterstand van de lonen in de land· 
bouw gelegen is in een ver en verder 
verleden, in het feit, dat bij de vaststei
lin$' vp.n_ de loonrichtlijnen de beloning 
va:rJ' de· vakarbeider in de landbouw ge
lijkgesteld is met die van een geoefend 
industrie-arbeider, zonder dat de relatie 
tussen beide groepen arbeiders voldoen
de 'was geanalyseerd. 

De beloning van de· arbeid dient in 
verband te worden gebracht met de 
aard en de hoedanigheid van het werk. 
Door de loondifferentiatie is de achter
stand alleen maar vergroot. Het eerste 
wat nu· _gebeuren moet, is een onderzoe<k 
of ~e --vergeliJking tussen vakarbeid in 
de tandbouw enerzijds en •geschoolde ar
beili elders, juist is. 

Het is mij bekend, aldus mevr. Stof
fels, dat er een werkclassificatierappo;·t 
voor de arbeid in de landbouw klaar 
ligt. Ik zou de minister willen vragen 
zijn bijzondere aandacht aan dit vraag
stuk te blijven wijden. We kunnen niet 
doorgaan ons aller welstand mede te 
doen bepalen ten koste van de land
arbeid. 

* .. * 

I n de hierboven, in de aanhef weer
gegeven motie, die de socialist drs. 

Roemers bij de replieken indiende, had 
mevr. Stoffels een te sterke nadruk be
speurd op de vergrote achterstand uie 
langzamerhand · door de verschillende 
loonmaatregelen is ontstaan. Zij zag de 
oorzaak meer in een vertkeerd uitgangs
punt inzake de waardering van de lonen 
in de industrie en die in de landbouw. 
Daarmee wild.e zij niet zeggen, dat zij 
tegen de motie-Roemers was, want de 
bedoeling daarvan is de regering te acti
veren iets te ondernemen. Maar wan
neer zij de motie zou hebben opgestelrt, 
zou zij het ongeveer als volgt hebbPn 
gedaan: 

,;De Kamer, vaststellende, dat er een 
achterstand bestaat in de beloning van 
landarbeiders ten opzichte van die van 
andere werknemers. welke haar oor
sprong vindt in de -beoordeling van de 
landarbeid ten opzichte van andere ar
beid, 

verzoekt de regering de waardering 
van landarbeid ten opzichte van andere 
arbeid nader te bezien en maatree;eien 
te nemen teneinde de achterstand in be
loning weg te nemen, subsidiair te ver
minderen." 

Men voelt het verschil in accent. De 
motie-Roemers was van de kant van de 
socialisten een protest tegen de vrijue 
loonvorming, waarvan onze fractie prin
cipieel voorstandster is, hoewel mevrouw 
Steffels-v. Haaften er aan herinnerde 
dat vorig jaar bij de behandeling van d~ 
begroting de heer Van Leeuwen .1ad op
gemerkt, dat het huidige tijdsgewricht 
het minst geschikte moment zou zijn om 
de banden los te gooien waaraan de 
loonvorming is gebonden. 

In zijn dupliek zei minister Suurhoff 
het geheel met mevr. Stoffels-v. Haaften 
eens te zijn, dat het eerste, wat er moet 

MEVR. STOFFELS-VAN HAAFTEN 
.... vergeet de vrouw niet . .•• 

gebeuren, is. een goed onderzoek op 
grónd van werkclassificatie naar d! wer
kelijke verhouding tussen de landarbei
derslonen en andere lonen. 

"Daar is geen bezwaar tegen", inter
rumpeerde de heer v. d. Ploeg, zodat me
vrouw Stoffels ook nog steun kreeg van 
een der landbouwdeskundigen van de 
K.V.P, 

* * * 
De kinderbijslag heeft mevr. Stoffels 

• ook aan een kritische bespreking 
onderworpen naar aanleiding van een 
opmerking van minister Suurhoff in de 
memorie van antwoord, dat h~ een ver
hoging van de kinderbijslagen gerecht
vaardigd acht, omdat de stijgende wel
vaart er toe leidt; dat hetgeen de ouders 
aan hun kinderen ten koste leggen, ook 
toeneemt. · 
, Deze stelling begreep mevr. Stoffels 
niet. Zij heeft in de kinderbijslag steeds 
gezien, dat er redelijke waarborgen ge
schápen moeten worden voor de eerste 
levensbehoeften van kinderen. Ik zie dus 
in de kinderbijslag uitsluitend een maat
regel van sociale aard, aldus onze woord
voerster. 

Wanneer nu de welvaart stijgt, dan 
zou er misschien eerder aanlci:ï.ng be
staan tot een verlaging van de kinder
bijslag te komen. Immers: in een tijd 
van welvaart zijn er minder waarborgen 
nodig van de gemeenschap om de eerste 
levensbehoeften van kinderen veilig te 
stellen, maar in elk geval is stijgende 
welvaart geen argument voor verhoging 
van deze bijslagen. In tijden van wel
vaart komt men door het verhogen van 
de kinderbijslag tot een dan niet ge
rechtvaardigde inkomensverschuiving. 

Staatssecretaris van Rhijn sloot zich 
echter aan bij het standpunt van de 
K.V.P.-afgevaardigde v. d. Ploeg. De 
staatssecretaris is- van mening, dat ook 
de kinderen moeten delen in de mee:·
dere welvaart. De kinderbijslag moet 
immers worden gezien ais een deel van 
het loon. De verhoging van het loon 
heeft uiteraard ook zijn consequenties 
voor de kinderbijslag. 

.. * * 
Replicerend zei mevr. Stoffels,. dat 

zij de kinderbijslag ziet als een in
stituut dat is geboren uit de nood der 
tijden, dus als een soort van armoede. 
verschijnsel. Voor Nederland kan een 
motief voor een kinderbijslagregeling 
alleen maar worden gevonden als maat
regel van sociale voorziening in een be
paalde tijd. De verantwoordelijkheid 
voor het gezin berust in eerste instantie 
bij de ouders. De gemeenschap treft, 
voor zoveel in haar vermogen ligt, alge
mene voorzieningen op het terrein van 
het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugd
werk enz., teneinde de ouders de opvoe
ding mogelijk te maken en die opVJOeding 
te vergemakkelijken en te verlichten. 

Maar juist in verband met de kinder
bijslag mag de gemeenschap slechts een 
aanvullende verantwoordelijkheid op 
zich nemen. Wanneer nu de weiva'l.rt 
stijgt, dan kan de verantwoordelijkheid 
van de ouders beter tot haar recht ko
men en past het de gemeenschap niet in 
evenredige mate bij het dragen van deze 
verantwoordelij•kheid te worden opge
trokken door middel van de kinderb;j
slag, In tijden van stijgende welvaart 

Copie voor cle•e rubr1ek te senden Hor: 
Mejuffr. Joh. H. Sprinter, ÄlexoiHior
dftlot 16, Hoeri••· 

Een iubilerende 
vrouwengroep 

Een van onze vrouwengroepen, n.l. 
· in Zeist, gaat jubileren; die gaat 

maar liefst haar tweede lustrum vie
ren. Daarmede steekt zij onze hele 
organisatie, die pas het volgend jaar 
zover is, de loef af. De vrouwengroep 
in Zeist bestond n.l. al toen er nog 
niet meer dan plannen waren voor 
de oprichting van een landelijke 
vrouwenorganisatie Het werkte daar
bij zeer stimulerend te horen, dat 
men ergens alvast begonnen was! 

Vanaf de oprichting is zeer veel 
werk, (wij kunnen het gerust pio
nierswerk noemen), verricht door 
mevr. H. A. Mijnlieff-Post. De laatste 
jaién wordt zij 'bijgestaan door een 
bestuur, waarvan thans secretaresse 
is mevr. J. van Seventer-de Snoo, 
Kersbergenlaan 45 Zeist en tweede 
secretaresse mevrouw de Boer. 

De vrouwengroep kwam en komt 
iedere maand bijeen, een hele presta
tie. Willen andere vrouwengroepen 
hier goed nota van nemen? Wij feli
citeren de jubilerende vrouwengroep 
en ··haar enthousiaste en toegewijde 
voorzitster van harte en wensen haar 
voortdurende bloei en succes toe. 

zullen er voor de gemeenschap andere 
middelen en mogelijkheden bestaan om 
de opvoedingsmogelijkheden van alle 
kinderen van ons volk te vergroten en 
te verbeteren. 

Het is een onderwerp, dat in de Ka
mer{:nog wel nader ter sprake zal komen 
wanneer binnen afzienbare tijd de alge
mene kinderbijslagverzekering aan de 
orde komt. 

Mevrouw Stoffels vindt een weduwen
en wezenvoorziening dringender nodig, 
een standpunt, dat ook verscheidene an• 
dere spre'kers innamen, maar ministe;· 
Suurhoff heeft de algemene kinderbij
slagverzekering reeds klaar liggen en 
als de financiële toestand dwingt tot be
perking, dan overweegt hij .liever een 
minder royale opzet van wettelijke voor
zieningen (gepaard gaande met een voor
zichtig loonbeleid) dan het achterwege 
laten van nieuwe wettelijke maatregelen. 

* * * 
Een warm· pleidooi heeft mevrouw 

Stoffels-v. Haaften gehouden voor 
de toepassing van de gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen voor arbeid 
van gelijke waarde. Staatssecretaris V. 
Rhijn had daarop geantwoord, dat ue 
consequentie van een vrijere. loonpoli· 
tiek is, dat geen dwingende maatregelPn 
kunnen worden opgelegd en daarom had 
hij gevraagd: wat wenst u eigenlijk? 

De volgende suggestie deed mevrouw 
Stoffels de staatssecretaris aan de hand, 
waarvan zij meende, dat de regering 
haar ook reeds eerder had kunnen toe
passen. 

Wanneer er weer eens een gedifferen
tieerde loonsverhoging mogelij•k is, zou 
men iets kunnen doen. De loons,·erho
ging van maart j.l. zou in dit opzicht 

STAATSSECRETARIS VAN RHIJN 
• • • • minder spierkracht . ... 
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De tien jaren zullen feestelijk her
dacht worden op donderdag 13 'de
cember a.s. &m 14.30 uur ten huize 
van mejuffrouw Akkersdijk, Prins 
Hendriklaan 11, Zeist. 

J.B.S. 

Kerk en politiek 

OP dinsdag 6 november had de 
vrouwengroep Utrecht het 

voorrecht de voorzitter van de 
afdeling Utrecht, mr. J. Schuttevaer, 
in haar midden te hebben die sprak 
over "Kerk en Politiek". Temeer daar 
de heer Schuttevaer ook een leidende 
positie in 't kerkelijk leven inneemt, 
was het zeer interessant zijn opinie 
te vernemen over verschillende 
vraagstukken als het processieverbod 
eventuele subsidie aan kerkbouw, en 
de vraag in hoeverre een kerkge
nootschap als bijv. de Ned. Herv. 
Kerk zich met haar synodale uitspra
ken moet begeven op strikt politiek 
terrein (de positie van Nieuw-Gui
nea). 

In haar slotwoord wekte de presi. 
dente de aanwezigen op, zoveel mo
gelijk deel te nemen aan de hulpac
ties voor Hongarije. 

E.V.-E ... 

De consument en het 
priisbewustziin 

Enige tijd geleden heeft de Neder
landse Huishoudraad een stu

diedag gehouden over "de consument 
en het prijzenbewustzijn". 

Van deze studiedag is een vol
lèdig rapport verschenen, méer dan 
40 bladzijden, dat verkrijgbaar is na 
storting van f 1.50 op giro nr. 228950 
tnv. penningm. "Stichting Nederland
se Huishoudraad" Den Haag, onder 
vermelding van "Verslag Studiedag 2 
juni". 

Wij bevelen dit onderwerp gaarne 
in uw aandacht aan. 

J.H.S. 

zeer constructief hebben kunnen wer
ken wanneer de regering een iets rui
mere marge had gesteld voor vrouwe
lijke arbeidskrachten, althans een rui
mere marge dan voor de mannelijke ar
beidskrachten. 

Die ma-rge kan nooit gftJOl 21ljn en"JJij ... ~,._. 
zou slechts een kleine verschuiving in 
de beloning kunnen opleveren, maar het 
zou toch altijd een begin zijn, want wan
neer de regering wanneer het haar mo
gelijk is een kleinigheid te doen, daar-
van geen gebruik· maakt, zal het nog 
heel lang duren voor de geleidelijke 
doorvoering verwezenlij<kt is. 

• * .. 

Nog tal van andere onderwerpen 
heeft mevr. Stoffeis-v. Haaften 

ter sprake gebracht. Zi.i bepleitte o.a. het 
opnemen van het huishoudelijke perso
neel onder de sociale verzekeringen, een 
zaak waarover volgens de staatssecreta
ris nader kan worden gesproken wan
neer straks het wetsontwerp inzake co
ördinatie van de kring van verzekerden 
aan de orde komt. 

Zij vroeg voorts de aandacht voor de 
sociale asp~cten van de toenemende ar
beid door de gehuwde vrouw, een on
derwerp dat staatssecretaris Van Rhijn 
een zeer belangrijk probleem noemde en 
waarover hij opmertkte, dat in het be
drijfsleven thans minder spierkracht no
dig is en meer precisie, waardoor de ar• 
beid buitenshuis voor de vrouw aantrek
kelijker is geworden dan vroeger. 

Het onderzoek van het probleem is 
nog niet voldoende ver gevorderd om uit 
te maken of verdere wettelijke bepalin.- r 
gen moeten worden gemaakt ter be- ,( 
scherming van de vrouwenarbeid. ' 

De wens van mevr. Stoffels-v. Haaf
ten om de vakantiespreiding te bevorde• 
ren kon de staatssecretaris alleen maar 
ondersteunen, want in de periode van 
half juli tot eind augustus wordt 73 "1. 
van het totaal aantal weken vakantie 
geconcentreerd. In de eerste week van 
augustus zijn 1.1 miljoen mensen met 
va•kantie. 

Over de emigratie zei mevr. Stoffels-
v. Haaften dat aan de voorlichting geen 
al te ontspannend karakter moet wor
den gegeven. Er moet geen propaganda 
voor emigratie worden gemaakt uit 
hoofde van een zekere rivaliteit tuss?.•l 
het overheidsorgaan en de maatschappe
lijke emigratie:organen. Bij de voorlich· 
ting moet vooral de vrouw niet worden 
vergeten. 

Met dit laatste was minister Suurhof.f 
het volkomen eens en wat het andere 
punt betreft: hij zal de commissaris voor 
de emigratie verzoeken in de emigrat!e
raad de vraag te doen bezien of men de 
grenzen tussen voorlichting en propagan
da bij de particuliere organisaties wel 
altijd voldoende in het oog houdt. 

V. v.D-. 



VBIJIIEID l!lN DEHOOBA.'.l'IE 

Zij kunnen het weten 
Enkele weken geleden, zo schrijft ons 

de heer J. Schuyff, te Baarn, heeft de 
onlangs gearresteerde oud-vice-president 
van Joegoslavië, Milovan Djilas, een ar
tikel gepubliceerd in het Duitse blad 
HDer Mittag", onder de titel: "Der Kom
munismus hat seine Seele verloren", 

Dit bijzonder lezenswaardige artikel 
bevatte een· conclusie, welke onze brief
schrijver direkt weer in gedachten kwam, 
toen hij, vlak voor hij ons dit schreef, 
een boekje bestudeerde van Karl Bed
narik, een' vroegere fel•rode socialist 
uit Wenen. 

Die conclusie luidde: "Der Komrounis
mus von heute hat seine Seele verloren. 
Was ihn heute zusammenhält, sindimmer 
weniger Ideale und immer mehr die 
Macht und die selbs:tsüchtigen Interessen 
einer neuen Klasse - der Parteibüro
kratie. Die Sonne des leninistisch-stali
nistischen Kummunismus hat ihren . 
Höhepunkt mit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges und dem Tod Stalins über
schritten. lhre Strahlen vermögen die 
Kommunisten der Welt îmmer weniger 
zu wärmen". 

De tweede schrijver -Karl Bednarik 
- geeft zijn beschouwingen in een niet
politiek boekje over de jonge arbeider 
van deze tijd. 

De heer Schuyff meent, de gedachten 
van de schrijver niet uit hun verband te 
rukken, wanneer hij citeert: 

"Reeds een eeuw lang heeft het socia
lisme de heerschappij van de arbeider 
verkondigd en nagestreefd. Deze is thans 
in vele streken en in spmmige zelfs vol
ledig, tot werkelijkheid geworden. Vooral 
daar, waar het laatste het geval was, 
bleek zij al zeer spoedig neer te komen 
op ·een volledige beroving van de arbei-

....der van alle- .mac:ht -.ten bate v,;m .. een 
kaste van ,-'Îiéhêèi'ders, . die m.ind~ ge
meen hebben met de arbeiders dan een 

·feodaal heer met zijn boeren. 
"Ook bij ons openbaart deze zich als 

een in economisch opzicht in vergaande 
mate verburgerlijkte, naar haar geeste
lijke niveau daarentegen steeds meer ver
proletariseerde bestuursbureaucratie, en 
de jonge arbeidersgeneratie is er niet ge
heel tevreden mee, dat zij daar slechts 
in collectieve vorm deel aan kan heb
ben". 

En verder schrijft hij: 
,.De totale staat, die iedereen thans 

kent, heft inderdaad de maatschappij als 
levend organisme op, berooft haar van 
haar spontaniteit en plaatst haar geheel 
onder zijn macht, zoals een man, die bang 
is voor de luimen en grillen van zijn 
vrouw en haar daarom tyranniseert en 
.onderdrukt". 

.,Het meest valt echter de spontane 
minachting op voor de oude socialistische 
ideologie. Het grote aantal problemen, 
dat daái:mee samenhangt, kan niet slechts 
worden aangestipt; wij willen er in dit 
verband slechts op wijzen, dat men jonge 
arbeiders ternauwernood nog op het ka
pitalisme l;loort afgeven, des te meer 
.echter op de bevoorrechting der ambte
naren. En inderdaad behoort de spanning 
tussen de producerende en de besturende 
krachten ongetwijfeld tot de belangrijk
ste maatschappelijke problemen van onze 
tijd; deze spanning vooral is het, die het 
socialisme van binnenuit uit elkaar doet 
spatten en zijn ideologie ad absurdurn 
\foert, zoals in extreme vorm blijkt in de 
nieuwe klassenmaatschappij van het Rus
sische communisme, maar ook in milde
re vormen "bij de partijbureaucratieën 
van het democratische socialisme". 

.,Men kan zich bijna niet meer voor
stellen, dat de jonge arbeiders nog uit 
echte overtuiging de oude revolutionaire 
liederen zouden zingen. De geest, waar• 
tiit de Internationale is ontstaan, heeft 
afgedaan. 

.,Als enig ideologisch overblijfsel is nog 
een blinde socialisatiewoede van beteke
nis, zij het dan niet in de zin van de oude 
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socialistische idealen, maar eer als be
hoefte om te onteigenen en te nivelleren, 
daar men aan de anderen niet gunt wat 
men zelf graag zou bezitten. Oppervlak
kig gezien moge dat een houding zijn die 
veel weg heeft van de oude, maar zij is 
nog geen bewijs van een werkelijke over
tuiging". 

Onze B.aarnse briefschrijver noemt dit 
terecht "felle requisitoiren van waarach
tig toch wel ingewijden in de respectieve 
kramen", die onze aandacht zeker waard 
zijn. En hij voegt daar aan toe: De libe· 
raai tone, dat hij in de praktijk zijn ant
woord klaar heeft en toepast! 

Salarissen en rangen 
Een .,niet-belanghebbende" schrijft ons: 
De Regering projecteerde een gewijzig

de salarisregeling voor een aantal hoofd
ambtenaren. In M.O.-kringen heeft dit 
reeds heel wat stof doen opwaaien, waar
op ik niet inga. 

Bij mij is echter de vraag gerezen, in 
welke mate thans met de verantwoorde
lijkheid van die functionarissen is reke
ning gehouden bij plaatsing in een der 
(nieuwe) schalen. 

Ter informatie van de fractie moge het 
volgende hier worden gesteld. bijvoor
beeld met betrekknig tot de landbouw. 

Tot voor kort was er een groep rijks
consulenten voor de landbouw, die zowel 
het onderzoek als de voorlichting en het 
onderwijs verzorgden. Eerst werden de 
rijkillandbouwconsulenten ontheven van 
hun taak bij het onderwijs, en werden 
deze - voor zover nodig- Of belast met 
het onderwijs, of met voorlichting en on
derzoek. Voor de rijkstuinbouwconsulen
ten bleef de oude toestand gehandhaafd. 

Bij de herziening van de salarissen bij 
het .M.O..gingen"ook de. directeuren. yan 

·Rijkslandbouwseholen- -niet onbelangrijk 
vooruit, maar de consulenten met een 
ambtsgebied ging deze avance voorbij, 
tenzij een rijkstuinbouwconsulent te
vens directeur van een Rijkstuinbouw
school was. Dit zijn er enkele. 

Bij de laatste wijziging werden de 
cultuurconsulenten: hoofdingenieur-di· 

recteur bij de Cultuurtechnische Dienst 
met een gehele provincie als ambtsge
bied - hetgeen ook voor andere consu
lenten geldt, al naar de intensiteit van 

de cultures, enz., dus de omvangrijkheid 
van de taak. 

Normaliter zal elk bekwaam ingeni
eur de rang van hoofdingenieur berel· 
ken, maar waarom wprdt deze bij Water
staat (altijd?) hoofdingenieur A en bij 
Landbouw. niet? Voor de zelfstandig 
werkende rijksconsulenten is hiervoor 
a I 1 e aanleiding, eerder dan voor een 
Waterstaat-hoofdingenieur, die in groter 
verband werkt onder een directeur. 

Tot beden verluidde, dat bij gebrek 
aan een goede salarisschaal · voor Inspec
teurs, die rang voor deze moest worden 
gereserveerd. Dit motief is thans verval
len. 

Zo zijn er in weinige jaren enige bron
nen van diepe teleurstelling geschapen 
in een corps, dat voorheen één was en 
Nederlands agrarische naam over de ge
hele wereld bevorderde. 

Het bereiken van de rang van hoofd
ingenieur A is m.i. het minste, dat voor 
deze verantwoordelijke functionarissen 
gedaan dient te w~den met uitsluiting 
ook van bezoldigingsverschillen met hun 
collegae-directeuren van scholen, als de 
afstand tot de hoofdingenieur-directeu·r 
van de Cultuurtechnische Dienst niet 
meer zou zijn te overbruggen. 

Onze niet-belanghebbende, maar ken
nelijk wel ingewijde briefschrijver stelt 
vast, dat hierover lange tijd reeds is ge
streden en vraagt, of dit onze agrarische 
vertegenwoordigêr is ontgaan. 

Van belang i s deze aangelegenheid 
z.i. stellig, daar pog pas een consulent
met-ambtsgebied overging naar het 

christelijk landbouwonderwijs. Welk 
een kapitaal aan ervaring ging hiermede 
voor de Directie Voorlichting verloren! 

Rect~ficatie 
De eerste zinsnede van het slotwoord 

van. mr., V~ Ylqten,. in <;lez~ rubriek af7 
gedrukt in ons vorige nummer, had moe
ten luiden: 

.,Wie, als. ondergetekende, sympathie 
heeft voor Israël en de militaire actie 
van dit land tegen Egypte niet •zonder 
meer als ongerechtvaardigd zou willen 
beschouwen, behoeft daarmede de ~rlts
Fra.nse militaire operaties tegen Egypte 
nog niet goed te keuren". 

Door een zetfout stond er de vorige 
week: "gerechtvaardigd" in plaats van 
·ongerechtvaardigd. 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 

• 

Afdeling Nijmegen 
startte Winteractiviteit 

Het bestuur van de afdeling Nijmegen 
heeft, evenals in de vorige winter, een 
reeks lezingen georganiseerd, waar voor
namelijk sprekers uit eigen kring zullen 
optreden. Bovendien zal een forumavon-d 
gehouden worden. 

Als eerste in deze reeks sprak de voor
zitter van de afdeling, mr. H. P. Beets, 
·over "Liberalisme en V.V.D.". Hij zette 
op duidelijke wijze uiteen hoe langza
merhand het liberalisme ontstaan is, hoe 
in de verschillende landen een verschil
lende vorm zich ontwikkelde en hoe de 
V.V.D. gegroeid is uit de liberale groe
peringen in ons land. 

De heer W. J. Leyds vond in 
Kampen een aandachtig gehoor 

Op 29 novembèr j.l. werd in de .,Stads
herberg" in Kampen een uitstekend be
zochte ledenvergadering gehouden. De 
voorzitter sprak er zijn vreugde over uit, 
dat zo veel leden aan de oproep van het 
bestuur gehoor hadden gegeven. 

Na afwerking van het huishoudelijke 
gedeelte van deze bijeenkomst, waarin 
ter vervanging van het tijdelijke bestuur 
een definitief bestuur bestaande uit: drs . 
P. J. Feteris, voorzitter; mr. R. R. Pel, 
secretaris; M. K. Holtland, penningmees
ter, drs. C. N. Fehrmann en H. J. van 
Drecht, werd gekozen, kreeg de directeur 
van het Propaganda en Documentatiebu
reau van onze partij in Overijssel, de 
heer W. J. Leyds het woord. 

In een uitvoerig en gedocumenteerd 
betoog behandelde p.eze spreker de on
langs gehouden Kamerverkiezingen en 
gaf daarbij een scherpe analyse van de 
behaalde resultatèn. Spreker eindigde 
zijn boeiend betoog met het aangeven van 
de weg, welke het komende jaar door de 
leden zal moeten worden bewandeld, om 

bij de gemeenteraads- en etatenverkie
zingen in 1958 de resultaten van de ver
kiezingen van het afgelopen jaar te kun
nen verbeteren. 

De voorzitter dankte hierna de heer 
Leyds voor zijn indrukwekkend betoog 
en liet daarbij uitkomen, dat de voor
dracht van laatstgenoemde niet weinig 
had bijgedragen tot het slagen van deze 
avond. Het was een prachtig begin van 
hernieuwde activiteit van onze partij in 
deze streek. 

Afdeling Zeist 
houdt ledenvergadering 

op 11 december a.s. 
De afdeling Zeist komt op dinsdag 11 

december a.s. in een algemene ledenver
gadering bijeen in hotel Hermitage. Op 
de agenda staat o.m. de benoeming van 
een voorzitter. De bijeenkomst begint 
om 8 uur. 

Rijkskieskring Dordrecht 
vergadert op 1 5 .december a.s. 

De Rijkskieskring Dordrecht van onw 
Partij komt op zaterdag 15 december a.s. 
in een algemene ledenvergadering bij
een. 

De vergadering wordt gehouden des 
namiddags om 3 uur in het Groothan
delsgebouw, Irene-Margrietzaal, ingang 
Ween a te Rotterdam. 

Er is een belangrijke agenda, zodat een 
grote opkomst gewenst is. 

Landelijk secretariaat J.O.V.D. 
Men verzoekt ons te berichten, dat het 

landelijke secretariaat van de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie met 
ingang van heden berust bij· de heer 
0. Tammens, Huize "Harita", Oosterhes
selen (Dr.), Telefoon no. 3. 
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Weet U 't nog? 

1946 
10 December. 

Onder zeer grote publieke be
langstelling en in aanwezigheid 
van het gehele Kabinet (slechts 
minister Van Kleffens, die in New 
York vertoefde, was afwezig), 
heeft min is te~ Jonkman in de 
Tweede Kamer een :J:iegeringsver-· 
klaring afgelegd; waarin het Ka
binet verklaart, het ontwerp van 
Linggadjati te aanvaarden. 

Na voorlezing van deze verkla
ring werd aan de leden de memo
rie van toelichting van de Com
missie-Generaal uitgereikt. 

De Tweede Kamer heeft een 
amendement van ds. Zandt (Staat
kundig-gerei.) op de begroting 
van Buitenlandse Zaken, dat tot 
strekking had de opheffing van 
het Nederlandse gezantschap bij 
het Vaticaan, verworpen met 65 
tegen 9 stemmen. Vóór stemden 
met de twee Staatkundig-gerefor
meerden, de Christelijk-bistori
schen en de heer Scheps (Arb.). 
De Communisten verlieten, na een 
verklaring door de heer Paul de 
Groot, vóór de stemming de ver
gadering. 

Minister Huysmans heeft een 
staatscommissie geïnstalleerd, wel-· 
ke zal onderzoeken, of "de posi-· 
tie van de particuliere steenko
lenmijnen door socialisatie of an
derszins, in het algemeen belang , 
gewijzigd dient te .worden". ''Tot 
voorzitter van deze staatscommis
sie is benoemd mr. N. C. Couvée. 

Het Korps Mariniers is heden, 
op de 291ste verjaardag .vas dit 
korps, officieel in Rotterdam te
ruggekeerd. Admiraal Helfrich 
heeft, als hoogste maritieme be
velhebber, tijdens een plechtig;. ; 

;\ 

heid voor het stadhuis, het erete- ·.i 
ken van de Militaire Willemsorde ... .,. 
4e klasse, welke H.M. de Konin-
gin aan het korps verleend heeft, 
aan het vaandel gehecht. 

Admiraal Helfrich kon tevens 
mededelen, dat op het vaandel 
zullen worden bijgevoegd de 
woorden: "Rotterdam 1940, Oost
Java 1942, Javazee 1942", de drie 
roemrijke data uit de jongste ·ge
schiedenis van het Korps Mari
niers. 

12 December. 

Op een vraag van het lid va" 
de Tweede Kamer, de heer Suur
hoff (Arb.), of behalve voor de 
mijnen, ook voor andere bedrijfs
takken een onderzoek naar de 
wenselijkheid van socialisatie zou 
worden ingesteld, heeft minister 
Huysmans mondeling medege
deeld, dat hij de particuliere on
dernemingsvorm als de normale 
beschouwt en dus niet bereid is, 
een dergelijk onderzoek te laten 
instellen wanneer daarvoor geen. 
redenen aanwezig zijn. 

14 December. 

In de stadsschouwburg te 
Utrecht is heden het 125-jarig be
staan herdacht van het veterinaire 
onderwijs in Nederland. 

16 December. 

~ 
~ 
J 
~ 

Onder voorzitterschap van prof. ~ 
mr. P. S. Gerbrandy is gevormd 
het Nationaal Comité "Handha
ving Rijkseenheid", als centraal 
orgaan van alle acties, welke in 
het land worden gevoerd tegen 't · i 
aanvaarden van de ontwerp-over
eenkomst van Linggadjati. 

Steunend op ruim 300.000 adhae
siebetuigingen, heeft het comité 
de Koningin verzocht, een "smeek
schrift" in ontvangst te willen ne
men, waarin gewaagd wordt van 
vertwijfeling, welke belangrijke 
groepen der burgerij vervult bij 
het uitzicht, dat het Koninkrijk 
zou worden uiteengereten. 
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Bezinning op ons nationaal cultuurbezit. 
Jl er heugende toeneming van diverse activiteiten op dit terrein 

Het zeer te waarderen ilûtiatief van de Stichting voor Aesthetlsche Vorming door 
middel van Radio In Woord en Beeld, korter ,;Openbaar Kunstbezit" genaamd, dat 
naar men weet, beoogt ons volk in contact te brengen inet het kunstbezit der Neder
landse musea, kan er toe lelden, dat velen bulten de centra, waar deze musea zich 
bevinden, nu ook kennis nemen van wat ons land aan kunstwerken bezit. 

Met andere woorden: het is een concretisering van het plan tot cultuurspreiding. 
Een onmiddellijk gevolg van deze werkwijze zal ongetwijfeld een toename van be
llockers aan de musea zijn. Toen inde~ werd begonnen met sportreportages 
meenden sommigen, dat dit een ongunstige invloed zou hebben op het bezoek aan 
sportgebeurteDÏ881en. 

Degenen, die zo dachten, meenden, dat de . mensen nu llever thuis aan de radio 
zouden blijven dan een sportdemonstratie bij te wone!L De feiten hebben anders 
geleerd! 

Men kan gerust zeggen, dat juist door deze reportages de belangstelling voor de 
sport enorm 18 toegenomen. Eenzelfde verschijnsel deed zich voor ten aanzien van 
de studie der muziek. 

Aanvankelijk meende men, dat de ra
dio de animo voor piano en andere mu
ziekinstrumenten zou doen verflauwen, 
maar ook in dit opzicht is gebleken van 
welk een enorme betekenis de radio is 
geweest. Men heeft een stijgende belang
stelling voor de muziekbeoefening kun
nen vaststellen. 

Er is dan ook alle reden om te veron
derstellen, dat de radiocursus op het ter
rein van de beeldende kunst de belang
stelling daarvoor sterk zal doen toene
men. 

leemte wordt opgevuld 
Maar om nog een andere reden moet 

men dit initiatief begroeten. 

op het kennisterrein liggen. Het is het 
aanbrengen van meer kennis, waaruit 
dan, naar men hoopt, ook belangstelling 
zal groeien. Onbekend maakt onbemind 
Maar of op deze wijze iemand tot het 
juiste beoordelen van een schilderstuk 
kan worden gebracht, is iets anders. 
Kunstgenieten omvat heel wat meer. 
En veronderstelt ook meer. 

Rondzending aan scholen 
Een ander mi'•del ter bevordering van 

de belangstelling voor de kunst is de 
rondzending aan de scholen van kunst
voorwerpen. Ook dat wordt in verschil
lende gemeenten reeds gedaan. 

Maar ook hier zit men met het pro
bleem, dat men wel wat kennis omtrent 
de stof, waaruit het kunstvoorwerp werd 

gemaakt, omtrent de man of vrouw die 
het vervaardigde en de tijd; waarin het 
ontstond kan aanbrengen door middel 
van vertellingen en toelichtingen, maar 
niet het genieten van het schone kan 
bijbrengen. 

Dat blijft een individuele kwestie. 
Niettemin is de rondzending van de 
kunstvoorwerpen uiteraard van het 
grootste belang, temeer, omdat de kinde
ren dan het voorwerp zelf zien. 

De rondzending van de kopieën blijft 
een surrogaat-middel. Een kopie kan 
nog zo mooi zijn uitgevoerd, het blijft 
een kopie. 

Beter is dan ook de werkwijze, die 
men in sommige grote plaatsen volgt, 
waar men de leerlingen onder deskun
.dige leiding rondleidt en de (\riginele 
schilderijen laat zien. Wanneer dan de 
gids een uitstekend kunstkenner is en 
tegelijkertijd iemand, die de kunst ver
staat zichzelf zo veel mogelijk op de 
achtergrond te houden en de kinderen 
zoveel mogelijk tot vragen weet te bren
. gen, is een dergelijke werkwijze bijna 
·ideaal te noemen. 

Maar, het zij toegegeven, zo iets is 
alle!!n mogelijk in de grootste gemeen
ten, waar men over de middelen be
schikt om de jeugd zo in contact' te bren
gen met ons kunstbezit. 

De vraag rijst intussen, of men zich 
moet beperken tot ons kunstbezit. 

Reeds vroeger heb ik in dit blad be
toogd, dat ons onderwijs in velerlei op
zicht te weinig is afgestemd op ons cul
tuurbezit Üit het heden en het verleden. 
Wij hebben in ons land talrijke histori
sche monumenten, die de buitenlandse 
bezoekers boeien, maar waarnaar velen 

van ons volk nauwelijks omkijken. Ik 
denk aan de talrijke kerken, oude ge
bouwen, poorten, kastelen, enz. enz. 

Nog bedenkelijker is, dat in vele plaat
sen de mensen de cultuurschoonheid van 
hun eigen dorp of hun eigen stad nau
welijks kennen. 

Nu is er gelukkig op dit terrein in de 
laatste jaren reeds veel werk verricht. 
In verschillende steden heeft men com-
missi~ in het leven geroepen, die zicb 
bezighouden met het organiseren van 
wandeltochten langs de cultuurmonu
menten, met het uitgeven van gidsjes. 
filmstroken, enz. enz. De belangstelling 
voor z.g. heemkennis ' is Ongetwijfeld m 
de laatste jaren toegenomen. · 

Werk der pioniers voortgezet 
Niet minder verheugend is het feit. 

dat ook voor natuur- en landschap toe
nemende belangstelling wordt gevonden 
en dat met name onder de jeugd deze 
belangstelling sterk is gegroeid, dank zij 
het werk van pioniers als Heymans, 
Thysse en zo vele anderen. 

Al deze activiteiten zijn daarom van 
zo'n grote betekenis, omdat zij tenslotte 
bijdragen tot een levensvulling van de 
mens. En het is die levensvulling, welke 
velen behoedt _voor verveling en erger. 

Het ziet er naar uit, dat de mens in 
de nabije toekomst de beschikking over 
meer vrije tijd zal krijgen. Het probleem 
van de vrijetijdsbesteding heeft nu reeds 
de volle aandacht. De pogingen, hierbo
ven genoemd, zullen ongetwijfeld ertoe 
kunnen leiden, dat duizenden straks 
op een vruchtbare wijze een deel van 
hun vrije tijd zullen vullen. 

vM. 
Het onderwijs is in zijn algemeenheid 

genomen, niet bijster erg gesteld op de 
kunst. Het zou te ver voeren, dit hier 
uitvoerig na te gaan. De radiocursus, 
hierboven bedoeld, zal ongetwijfeld deze 
,leemte opvullen. 
Nu dient echter wel in het oog te wor
den gehouden, dat het resultaat van 
een cursus als deze in sterke mate af
hankelijk is van de manier waarop on
derwezen wordt. Wanneer dit alleen 
maar leidt tot kunstgeschiedenis, dan 
wordt het doel, dat men ongetwijfeld 
heeft gesteld, amper bereikt. 

RECHTSZEKERHEID BIJ DE 
BE·DRIJFSUITOEFENIN G 

Er is niets moeilijker dan opvoeding 
tot kunstgenieten. Het gaat hierbij ze
ker niet in de eerste plaats om kennis, 
:hoe belangrijk deze ook moge zijn. 

Er zijn in diverile plaatsen in Neder
land in de laatste jaren pogingen onder
nomen om de jeugd wat meer belang
stelling bij te brengen voor de kunst. Ik 
denk hierbij aan die gemeenten, waar 
men maandelijks een aantal reproducties 
van bekende schilderstukken aan de 
scholen beschikbaar stelt. 

Deze wandplaten zijn keurig uitge
voerd en worden in een bijbehorende 
wissellijst in het schoollokaal opgehan
gen, waar ze gedurende een maand blij
ven. De leerkracht heeft dan gelegenheid 
op de daartoe geëigende momenten de 
kinderen iets te vertellen van de schil
derijen. 

Hij is in het bezit van een korte hand
leiding en kan aan de hand daarvan het 
een en ander vertel~n over de technie
ken, de schilder of de schilderes, het 
tijdperk, waarin het schilderij ontstond,· 
enz. enz. 

Maar men voelt: dit zijn gegevens, die 
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Leemten • de "" voor 
erkenningsregelingen 

installateurs 
Ons liberale Eerste Kamerlid prof. Molenaar heeft onlangs de vinger gelegd op een 
bedenkelijk verschijnsel, nl. dat getracht wordt het vestigingsbeleid door andere ge
lijksoortige regelingen te doorkruisen. 

Dit beleid wordt beheerst door de Vestigingswet Bedrijven, welke drie criteria kent: 
handelskennis, vakbekwaamheid en credietwaardigheid. 

Naar onze mening terecht, heeft de wetgever eep. verdergaand ingrijpen in de vrij
heid van bedrijfsuitoefening achterwege gelaten. Het socialistische stokpaardje van 
het bedrijfscriterium heeft men bij verscheidene begrotingsbehandelingen zien OP-

draYen, doch zonder enige bijval van de alle overige partijen. " 
Staatssecretaris Veldkamp heeft toen in een doorwrocht betoog aangetoond, dat 

overheid en bedrijfsleven, in deze richting koersend, aan lager wal zouden geraken. 

Ambtelijke willekeur, aantasting van 
de rechtszekerheid en belemmering van 
een gezond·e doorstroming zouden de 
objectieve vestigingsnormen dan immers 
verdringen. 

In hetzelfde debat verklaarde dr Vele!· 
kamp nog eens nadrukkelijk, dat hij het 
in beginsel onjuist zou achten, indien ge
poogd zou worden de bedrijfsuitoefening 
langs een omweg toch verder te belem
meren. Daarbij werd gedoeld op de er
kenningsregelingen, welke in verschei
dene bedrijfstakken bestaan. Wie aan de 
vestigingseisen voldoet, behoort nor:qla
liter ook een erkenning te krijgen. 

Afwijkin9en 
Nu is het wel merkwaardig, dat ook in 

de overheidssfeer afwijkingen van dit 
gezonde beginsel voorkomen, met na
me in de erkenningsregelingen van wa
terleiding-. gas- en elektriciteitsbedrij
ven. 

In hun antwoord op de terzake door 
prof. Molenaar gestelde vragen motive
ren de minister en de staatssecretaris 
van Economische Zaken hun standpunt 
als volgt: 

,.De gas-, waterleiding- en elektrici
teitsbedrijven stellen daarnaast (naast 
de wettelijke vestigingseisen. - v. d. L.) 
in het algemeen erkenningseisen aan de·· 
genen, die installaties willen aansluiten 
op de door hen beheerde leveringsnet
ten. 

Genoemde bedrijven achten dit nood
zakelijk op grond van hun eigen verant
woordelijkheid ten aanzien van de on
gestoorde publieke voorziening en ter 
verzekering van de veiligheid van per-

sonen en goederen. Opdat een installa
teur voor een erkenning in aanmerking 
zal komen, moet hij voldoende vakbe
kwaam zijn, moet het eventueel bij hem 
in dienst zijnde personeel voor zijn taak 
berekend zijn, moet hij over een vol
doend instrumentarium beschikken en 
slechts deugdelijke materialen verwer· 
ken en moet van hem de bij de uit
oefening van zijn bedrijf vereiste zorg
vuldigheid kunnen worden verwacht. 

Het aanwezig zijn van de nodige vak
bekwaamheid wordt steeds aangenomen, 
indien op grond van de vestigingswetge
ving de vákbekwaamheid van de be· 
trokkene is gebleken. 

Indien een bedrijf van mening is, dat 
een installateur, afgezien van zijn vak
bekwaamheid, niet aan de overigens ta 
stellen eisen voldoet, zodat de publieke 
voorziening of de veiligheid der gebrui
kers in gevaar wordt gebracht, kan het 
de erkenning weigeren of een reeds ver
leende erkenning schorsen of intrekken. 

De ondergetekenden menen tegen het 
stellen van erkenningseisen door de be
drijven op grond van hun eigen verant
woordelijkheid geen bezwaar te kun
nen maken, zolang dit op de bovenom
schreven wijze geschiedt en dus het ves
tigingsbeleid hierdoor niet wordt door
kruist en mits in de erkenningsregelin· 
gen waarborgen zijn opgenomen voor d'e 
installateur ten aanzien van voldoende 
rechtszekerheid met betrekkbig tot het 
weigeren, schorsen of tntrekken va.n de 
erkenning". 

Voorwaardelijke instemming 
Met deze motivering van de afwijking 

van de algemene gedragslijn t.a.v. de er• 
kenningsregelingen voor fitters en in.;, 
stall;;tteurs kunnen wij met de bewinds'
lieden voorwaardelijk instemmen. · 

Het algemeen belang wordt er inder
daad mee gediend, wanneer de over
heidsbedrijven zoveel mogelijk waarbor .. · 
gen scheppen voor het inachtnemen van 
de vereiste zorgvuldigheid bij het aan
brengen, wijzigen en repareren van.. in
stallaties. 

Wij menen evenwel de aandacht te 
moeten vestigen op het slot van het mi:. 
nisteriële antwoord, waarin niet ten on:. 
rechte een zekere bezorgdheid voor de 
rechtszekerheid tot uiting komt. 

In de praktijk blijkt het zo te gaan, 
dat over de erkenningen een commissiè
wordt gehoord, waarin de installateurs:.; 
organisaties vertegenwoordigd zijn. · 

Daarna beslist de directie, uiteraard 
onder verantwoordelijkheid van burge
meester en wethouders, die weer zo no
dig door de gemeenteraad ter verant~ 
woording kunnen worden geroepen. Men 
zou -zo zeggen, dat dit een sluitend g~ 
heel is en men zich dus niet ongerust 
behoeft te maken. ~ 

Bedacht moet evenwel worden, dat eelt 
dergelijke procedure omslachtig en gei- · 
woonlijk tijdrovend is en dat lang niet 
alle gevallen op zo hoog niveau in be- ~ 
handeling komen. Bovendien is het on.
recht - met de daarmede gepaard gaanl 
de gevolgen voor betrokkene - dan ., 
reeds geschied en volledig redres moei•·.;: 
mk ~ 

Daarom geven wij er de voorkeur aan..::! 
dat ook hier èe rechtsbescherming vu:; 
de burger met de nodige waarborgen ~ 
wordt omkleed. Instelling van een on•. ' 
partijdige deskundige rechtspraakcom- ~~ 
missie, bij welke de bedrijfsleiding een .; 
vordering tot schorsing c.q. intrekking ,: 
v~ een erkenning aanhangig dient te-~ 
maken en van een beroepscommissi~· • 
welke bovendien ook de weigering kall ' 
behandelen, lijken ons noodzakelijk. Zo 
denken in beginsel de bewindslieden van 
Economische Zaken er ook over. 

Laten de gemeenteraadsleden het tot 
hun taak rekenen de vereiste rechtsze- -
kerheid op dit gebied te rea.Iiseren! 

v.d. L. 
~ 
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Nieuws over ons 
landbouwcongres 

(zie pag. 2) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Een terugblik op de huldiging 
van de jarige Prof. Oud 

Drs. Korthals hield een korte radiorede, dank zij sportieve 
geste van de V. A. R. A. 

·. Hoewet de heer Oud zelf zijn 70ste ver
- jaardag eigenlijk maar zo ongemerkt 

mogelijk had willen laten voorbijgaan, heeft de 
partij en hebben zijn vele vrienden zich daar 
toch niet geheel bij kunnen neerleggen. 

Hoe groot de behoefte is, om bij zulk een ge
legenheid toch eens openlijk te getuigen . van 
de goede gevoelens voor onze partij- en fractie
voorzitter, is op de 5e december en volgende 
dagen wel zèer overtuigend gebleken. 

· Elders in dit nummer kan men lezen, op 
welk een waarlijk overstelpende en originele 
wijze. centrales en afdelingen van de partij de 
heer Oud die goede gevoelens hebben willen 
tonen. · 

De stapel schriftelijke en telegrafische ge
lukwensen was zo omvangrijk, dat een speciale 
postbode deze kw.am pezorgen. 

De liberale .dagbladen, maar bijna zonder 
uitzondering ook de andere dagbladen en 
periodiekett, wijdden artikelen aan de 70-jarige 
politicus. . . 
Het~:WSIJ8"1ijk, daar ook maar~ bloem

~~~' 'tJlf tè geven. Maar één uitZöndering 
kimnen we maken, omdat het hier geen Neder
lands blad betreft, maar het weekblàd van 
onze Belgische vrienden van het Liberaal
Vlaams Verbond: "Het Volksbelang". 

Onder de titel: "Gezaghebbend Nederlands 
staatsman - Prof. Oud 70 jaar" schreef dit 
blad: 

"Prof. mr. P. J. Oud, voorzitter van de libe
ralen in Nederland, is 70 jaar geworden. Hij is 
tevens bijna veertig jaar (naar men weet met 
enige ondeJ;"brekingen voor het ministerschap 
en het burgemeesterschap van Rotterdam -
Red. V. enD.) lid van het Parlement". 

"Prof. Oud is ook bij vele liberalen in ons 
land een welbekende. Op de algemene vergade
ringen van de Nederlandse liberalen, waarop 
telkens een afvaardiging van het Liberaal 
Vlaams Verbond uitgenodigd wordt, hebben 
wij prof. Oud leren kennen als een groot par
tijvoorzitter, met een opvallende persoonlijk
heid en in de persoonlijke omgang als een 
vriendelijk en een eenvoudig man." 

Het blad haalt dan de wijze aan, waarop een 
dagelijkse medewerker in de partij, de heer D. 
W. Dettmeijer, de heer Oud heeft getypeerd 
(in "Het Vaderland") , om aldus te eindigen: 

"Onze geestverwanten in Nederland mogen 
zich gelukkig prijzen met een dergelijke voor
zitter". 

"Het Liberaal Vlaams Verbond voegt zijn 
gelukwensen bij al degene, die de heer Oud 
~eeft çmtvangen en hoopt, hem nog lange ja
ren krachtig en gezond aan het hoofd te zien 
van de liberalen in Nederland". 

I n het vorige nummer van ons blad hebben 
we reeds het geschilderde portret afge

beeld, dat des morgens door een delegatie, be
staande uit de heren mr. H. van Riel en drs. 
H. A. Korthals namens het hoofdbestuur, de 
beide Kamerfracties en een aantal vertegen
woordigers van de V.V.D., de heer Oud is aan
geboden. 

Diezelfde dag bood het Gemeentebestuur van 
Rotterdam hem en mevrouw Oud een lunch 
aan, waarbij burgemeester Van Walsurn hem 
heeft toegesproken. . · 

Op donderdag 6 december zat de heer Oud 
aan bij een diner, dat hem als ere-voorzitter 
\1an de Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten, door het bestuur dier vereniging, werd 
aangeboden. 

Vrijdag 7 december kreeg prof. Oud een 
diner aangeboden door een vriendenkring van 
vooraanstaande Rotterdammers en enkele 
andere goede bekenden, waarbij mr. K. P. van 
der Mandele, de voorzitter van de Rotterdamse 
Kamer van Koophandel, als tafelpresident fun
geerde. 

En op de dag, waarop dit nummer van ons 
blad verschijnt, zullen het tenslotte het hoofd
bestuur, de V.V.D.-Kamerfracties en vertegen
woordigers van de partij uit het gehele land 
zijn, die met de partijvoorzitter in Den Haag 

l:en woord van dank 

D. e wijze, waarop men in de Partij van 
alle kanten heeft medegeleefd met de 

viering van mijn zeventigste verjaardag heeft 
mij met grote erkentelijkheid vervuld. 

. Men heeft mij het gevoel gegeven, dat de 
Pattij een· grote familiekring vormde, waar~ 
binnen het feest van het hoofd der familie 
werd gevierd. 

Zo'n feest kan alleen slagen, wanneer er 
in de kring een grote mate van saamhorig~ 
heidsgevoel heerst. 

Voor mij is nu de grote betekenis van de 
dag van 5 december 1956, dat hij van het 
bestaan van dat gevoel een zo duidelijke ge~ 
tuigenis was. 

De gelukwensen en geschenken, die het 
hoofdkwartier aan de Koninginnegracht zijn 
binnengestroomd, heb ik niet alleen gezien 
als zovele bewijzen van sympathie uit de Par~ 
tij voor haar voorzitter, doch ook als een 
nieuw blijk van de sterke onderlinge verban~ 
denheid, die in de V. V.D. bestaat. 

Die verbondenheid is onze kracht. Zij is 
. het geheim van de opgaande lijn, waarin het 
liberalisme zich in ons land in het laatste de~ 
cennium is gaan bewegen. 

Uw zeventigjarige jubilaris is daarom ten 
zeerste verheugd en hij betuigt aan allen, die 
er toe hebben medegewerkt hem deze vreug~ 
de te bereiden, zijn hartelijke dank. 

P. ]. OUD ..J 
aan een maaltijd zullen aanzitten. Hier zal de 
vice-voorzitter van de V.V.D., mr. H. van Riel, 
als tafelpresident optreden. 

Tenslotte mogen we melding maken van een 
sportieve geste van de V.A.R.A., die de vice
voorzitter van onze Tweede-Kamerfractie, drs. 
H. A. Korthals, heeft aangeboden, een vijf
minuten-speech in haar zendtijd aan de jarige 
V.y.D.-voorzitter te wijden. 

Met toestemming van genoemde radiover
eniging laten we hier tot slot de korte rede 
volgen, welke de heer Korthals na de nieuws
berichten van 6 uur op 5 december heeft ge
boliden. 

Luisteraars, · 

Ik wil beginnen de V .A.R.A. er dank voor te 
zeggen, dat zij het op deze dag, de zeventigste 
vèrjaardag van prof. mr. P. J. Oud, aan een 
geestverwant van prof. Oud mogelijk maakt 
ook door de radio aan diens persoon en werk 
een enkel woord te wijden. 

Toen prof. Oud 65 jaar. wèrd - nu dus vijf 

jaar geleden - is er een uitgebreid boek ver
schenen over zijn be~ekenis voor de Nederland
se samenleving. Daaruit blijkt de grote veelzij
digheid van de jarige. Wanneer ik dus thans 
binnen de vijf minuten over hem spreken zal, 
dan zult gij begrijpen, dat ik maar een heel on
voll~ig beeld geven kan. 

Inderdaad, Oud is een man van grote veel
zijdigheid. Men kan wijzen op zijn burgemees
terschap van Rotterdam, dat hij in een uiterst 
moeilijke tijd op de meest bekwame wijze heeft 
vervuld. 

Oud kwam in deze van activiteit bruisende 
havenstad in 1938. Hij, die al vele jaren van 
zijn leven een man van uitgesproken politiek
vrijzinnige beginselen was geweest, een echt 
partijman dus, wist echter als burgemeester 
te zijn een objectieve, boven de partijen staan
de figuur. 

Alle bevolkingsgroepen zagen in hem de 
burgervader, voor wie elkeen gelijk was. En 
wanneer Oud dan in 1940 met zijn Rotterdam
mers de ramp beleeft van de gedeeltelijke ver
nietiging der stad, dan wordt de band tussen 
burgemeester en stad van een grote hechtheid. 
En wanneer dan Oud na de bevrijding mee
werkt aan de opbouw, dan is hij in zijn ele
ment; deze bekwame bestuurder is op zijn best 
wanneer hij constructief werk doet. 

Ja, bouwen, iets tot stand brengen, dat is 
het wat Oud als een niet te stuiten dran$', in 
zich heeft. Naast al zijn werk als politiek per
soon vindt hij de tijd om grote en zeer gewaar
deerde boeken te schrijven over het staats
recht en de parlementaire geschiedenis van 
zijn land. 

Parlementa~re geschiedenis, die heeft hij ge
schreven. Maar parlementaire geschiedenis 
heeft hij ook gemaakt. . ·•. 

Als parlementarier, als lid der~~~~
mer heeft hij zijn stempel gedrukt op ons p<>l• 
tieke leven. 

Minister is hij geweest in een uiterst moei
lijke tijd en Oud onttrok zich aan de zware, 
ondankbaE taak niet en bij de volgende ver
kiezingen ging zijn partij vooruit. En wanneer 
Oud Kamerlid is - tegenwoordig als leider 
der oppositie - dan geeft hij weer richting 
aan de gedachtenwisseling in de Kamer. 

Om zijn argumentatie kan men niet heen en 
als een tegenstander of minister het toch pro
beert . . . Oud zal hem in figuurlijke zin wel 
bij de oren pakken. 

Inderdaad, mede- zowel als tegenstanders 
erkennen het: Oud is een man van ongewone 
bekwaamheid, een man, zoals er maar weinig 
zijn. 

Aan de gedachtenwisselingen in de Kamer 
geeft hij kleur en glans. Hij kan fel striemen, 
maar zijn redevoeringen hebben rijke, con
structieve inhoud. En wanneer hij scherp is, 
dan weet ik dat deze voortkomt uit zijn bewo
genheid. 

Achter al Oud's werken en doen steekt de 
mens Oud, die met alle vezels van zijn lichaam 
in opstand is wanneer het gaat om de rechten 
en vrijheden van het volk en van de volksver
tegenwoordiging. Ik deel in de Tweede Kamer 
het bankje met hem en maak dus alles van 
nabij mee. 

Ik ken zijn gespannenheid in het grote de
bat, geen woord ontgaat hem, geen argument 
van de tegenstander laat hij passeren. En wan
neer hij het er niet mee eens is, dan gaat hij 
er op in. Dan is zijn markante persoonlijkheid 
daar op het spreekgestoelte één en al leven, 
één en al bewogenheid. 

Oud strijdt met zijn hart. Wanneer Oud dan 
in de grote debatten der laatste jaren zijn vuri
ge pleidooien houdt voor de geestelijke vrij
heid, dan is er niet alleen bewondering, maar 
ook ontroering. 

Door zijn grote talenten en ongewone werko. 
kracht is Oud geworden tot één der groten in 
ons nationale politieke leven. Als geestver
want, als naaste medewerker en als vriend 
hoop ik, dat hij nog vele jaren zijn krachten in 
dienst der gemeenschap zal blijven stellen. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE_ 

Flitsen van Ifet Binnenlwf (I) land en nu vertrekken dan de Franse en 
Britse troepen. 

Russische dreiging in het Midden-Oosten • Greep naar de keel 
van West-Europa. Verenigde Naties falen· Engeland en Frankriik 
moesten handelen • Het is nodig dat het Atlantische kamp de een· 
heid hervindt • De stem van Europa dient een beslissend woord 
mee te spreken. 

Het is te hopen, dat er aclrteraf geen 
bittere spijt over zal bestaan, dat alleen 
het clubje van de Verenigde Naties in 
Egypte achterblijft. En dan te bedenken, 
dat de moeilijkheden zelf nog tot oplos
sing moeten worden gebracht. 

Het is een hoogst benauwende situ
atie. waarin het niet behoeft te verwon
deren, dat Syrië volgestopt wordt met 
wapenen van Russische herkomst. De 
Russen spelen het ,spel verder en de a.n.. 
dere grote macht in de wereld, Amerika, 
is een blok van aarzeling. 

Met uitzondering van de communis
ten en de overgrote meerderheid 

van de P.v.d.A. heeft de Tweede Kamer 
bij de behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken begrip getoond voor 
het optreden van Engeland en Frankrijk 
in Egypte. . . 

Na.mens onze fractie sprak in d1t de
bat drs. H. A. Kortihals, die er aan he~: 
innerde dat hij reeds verleden jaar biJ 
de beh~ndeling van de begroting er de 
aandacht op gevestigd had, dat de RuS
sen bezig waren in het bijzonder Egypte 
van oorlogsmaterieel te voorzien. 

De hulp van Rusland aan de nieuwe 
dictator te Caïro, aldus drs. Korthals, 
was waarlijk voor de Russen welbest~e 
hulp e"!l is het trouwens nog. Van Ca1ro 
uit werd steun gegeven aan de opstan
delingen in Algiers. Aan de andere kant 
van Egypte bood het vraag~tuk rondom 
Israël gelegenheid de ArabiSche gevoe
lens uit te buiten. En bovendien: w-:lk 
een brok welvaart voor het Westen v1el 
daar stuk te slaan. Wij weten nu wel 
wat het dichtdraaien van de oliekraan 
daar betekent. Het transpo~ en de _ener
gievoorziening, zowel voor 1~dust~e als 
privé-huishouding, komen d1rect 1n ge
vaar. Het raken aan het Midden-Oosten 
en het raken aan het Suez.kanaal, bete
kent het raken aan de strot van West
Europa. 

Wanneer men over deZe zaak spreekt, 
dient onomwonden te worden uitgesp~ 
ken dat hier Europa in een van zun 
k~tsbaarste plekken kon worden aan
gevat en dat zich hier dus een machts
strijd .aa.Il net ontwikkelen is gegaan, 
"lváltrbtf Rusland op niet te miskennén 
wm:e-'Wtiád en voor West-~ropa een 
sitUatie deèd ontstaan, waarm de ver
antwoordelijke Europese staatsHeden 
geen enkel risico mochten lopen. Voora.t 
niet toen ook hier het optreden van de 
Verenigde Naties had gefaald. • 

* * * 

Men vergeet zo gaarne er bij te ver-
. tellen dat de moeilijkheden in het 

Midden,Oost~n niet uit de lucht zijn 
~~ :}t~en. Van het begin af in 1948 
ï.sAomlom lsraël ~n. situatie ontstaan. 

·die tot strijd aanle1dmg hegft gegev~n. 
De organisatie der Verenigde ~abes 
heeft zich er zeker mee bemoeld de 
strijd tot een einde te brengen, maar on
voldoende om een solutie te bereiken. 
Jarenlang zijn daardoor grensoverschrij
dingen met de er bij behorende inciden-
ten voorkomen. 

Ook een der essentiële vraagstukken 
in deZe zaak, het probleem van de Ara
bische vluchtelingen, is niet tot een op
lossing gekomen. Of men hiervan . nu 
iemand een verwijt kan maken of n1et. 
een feit is, dat de Verenigde Naties hier 
faalden en een kruitvat lieten voortbe
staan. 

De missie uit ons parlement, die op 
verzoek van de Israëlische volksverte
genwoordiging een bezoek aan Isra.ë1 
bracht, heeft de in Israël bestaande on
rust kunnen vaststelle-:1. Een voortdu
rend wassende onrust was het, gezien 
de bij voortduring groeiende stroom lVliD 
wapenen tanks en vliegtuigen, die door 
de RÜSS~, of met hun toestemming, 
naar de omringende Arabische landen 
werd gezonden. 

In het bijzonder Nasser verbloemde 
op geen enkele wijze, dat een aanval op 
Israë: kon W()rden verwacht. Dat dan 
Israël op een moment, waarop het 
meent dat zulks gunstig geschieden kan, 
zichzelf verdedigt door op te treden te
gen de Staat, die het naar het leven 
staat, acht ik juist en wettig, aldus de 
heer Korthals. 

* * * 
De gebeurtenissen na de nationB:l.i

satie van het Suezkanaar z:gn 
triest door de houding van de Amerika
nen, die een te geringe verbondenheid 
met hun Atlantische bondgenoten tonen 
wanneer niet direct Amerikaanse be
langen aan de orde zijn. 

Wanneer men de historie van drie 
maanden overziet, waarbij op de Atlanti
sche bondgenoot van de overzijde der 
Oceaan niet kon worden gerekend: 
wanneer men overweegt, dat de Ver
enigde Naties niet waren gepasseerd, 
maar dat volmaakt onduidelijk was wat 
deZe zouden doen en zouden kmmen 
doen; wanneer men voorts in aanmer
king neemt, dat belangen van de meest 
primaire orde in het geding waren, dan 
begrijpt men, dat de Engelsen en Fran
sen een enorme vara.ntwoordelijkheid op 

DRS. KORTHALS 
...... eenheid worde hervonden .....• 

zich zouden hebben genomen indien zij 
niet hadden gehandeld. 

De verantwoordelijke staatslieden van 
Engeland en Frankrijk stonden voor de 
vraag: niets doen met aanvaarding van 
het risico dat eventueel een andere 
macht zich in het Midden-Oosten zou 
nestelen, of optreden totdat de politie -
een UNO-macht - zou komen. Dat zij 
het laatste gedaan hebben acht ik juist, 
al had ik de uitvoering der maatregelen 
liever beter gezien, aldus drs. Korthals, 
die concludeerde verheugd te zijn, dat 
de Nederlandse delegatie in de vergade
ring der Verenigde Naties Engeland en 
Frankrijk niet is afgevallen. 

• • • 

Over de Verenigde Naties zei drs. 
Korthals, dat wij gaarne van die 

organisatie iets willen maken. Wij we
ten, dat gestreefd moet worden naar 
een internationale samenleving, die op 
beginselen des rechts is gefundeerd. 
Maar wat wij gewenst achten, vindt in 
de werkelijkheid van heden geen steun. 

In ieder geval is duidelijk, dat men 
zijn vertrouwen op de Verenigde Naties 
niet ai te sterk kan, noch mag zetten. 
Zij is verlamd door de in de wereld be
\taande tegenstelling. 

In de dagen van de Brits-Franse actie 
in Egypte was Nasser volledig van het 
paard gevallen, maar de Verenigde Na.. 
ties zetten hem er weer keurig boven
op. Nasser dwingt de Assemblee en deze 
()p haar beurt weer Frankrijk en Enge-

* * * 

De wereldsituatie is hoogst ern;stig. 
Ernstig ook, omdat de Atlanti

sche wereld verdeeld staat. Er moet 
gepraat worden in het Atlantische ka
der. Europa heeft de Verenigde Staten 
nodig, maar de Verenigde Staten heb
ben ook de mensen en het produktie
vermogen van Europa nodig. En dan 
behoeft er niêt te zijn een af:stoten van 
de Aziatische en Afrikaanse staten. 

Ook daar is bepaald geen eenheid en 
er is voor de Aziatische staten zeker 
minder reden om het steeds vrijheid en 
zelfstandigheid verlenende Westen te 
wantrouwen dan het opdringende en op
dringerige communisme. Wat in Honga.. 
rije gebeurt, moet ook de ogen in Aziä 
Afrika openen. 

Bovenal is nodig, dat het Atlantische 
ka.mp de eenheid hervindt. Dat kan al
leen wanneer men daarvan een werke
lijke politieke eenheid maakt. ,Men moet 
aan de NAVO op politiek, economisch 
en cultureel terrein inhoud geven e!l het 
streven moet gericht zijn op één politiek. 

De brttere noodzaak daarvan is nu 
gebleken en wij mogen dan ook hopen, 
dat de Amerikanen onze politiek van 
zelfbehoud niet langer zien als resten 
van kolonialisme. De Amerikanen moe
ten dan trachten mede begrip te wekken 
voor onze opvattjngen en afzien van de 
tot dusver gevolgde methode van aan de 
kant der Oosterse staten te staan tegen
over het Westen, want dat geeft reeds 
daardoor die Oosterse staten de zeker
heid, dat zij gelijk .hebben en dat het 
Westen ongelijk heeft. 

• • • 
I n het begin van zijn rede bad drs. 

Korthals etr :reeds aan herinnerd, 
dat de V.V.D. altijd met kracht het stre
ven naar Europese eenheid had bepleit, 
niet alleen ()m economische redenen, 
maar vooral ook om politieke motieven. 

Naar onze mening diende Europa door 
nauwer samengaan zich onder meer 
aanzienlijk meer gelegenheid te ver
schaffen in de grote wèreldvraagstuk
ken een beslissend woord mee te 
spreken. 

Wij betoogden, dat de Verenigde Sta
ten daarin wel een heel machtig woord 
hadden en dat het goed zou zijn wan~ 
neer de ervaring en traditie, die hier in 
Eur()pa schuilen, ten nutte zouden wor
den gemaakt. 

In de Verenigde Staten beschikt men 
niet over ervaring en traditie op poli-

DEZE BURGER 
heelt, als steeds en immer, zowel de vaderlandse pers als de vaderlandse 
parlementaire verhandelingen met eerbied en aandacht gevolgd. 

Juist had hij het hoofdartikel in de Groene Amsterdammer gelezen, 
waarin een juichkreet verneembaar was om het feit dat de Verenigde 
Naties nu eindelijk eens effectief bun kracht hadden bewezen, of bij las de, 
bijna vertwijfelende, redevoering van de heer minister Luns, waarin deze 
betoogde, dat deze zelfde Verenigde Naties een, tot nu toe, ongekend 
dieptepunt· hadden bereilct. 

Dat zijn dan moeilijke en verwarrende ogenblikjes voor mij. Ik weet daar 
dan niet uit te komen en ga dan maar een kleine wandeling maken door 
de frisse decemberlucht 

Ik moet erkennen dat met het langzame doch zekere stijgen van het lal 
mijner jaren, de zekerheden mijns levens in dalende richting gaan. 

Vroeger wist ik alles precies. Althans: vroeger had ik over alles een 
gefundeerd oordeel. Doch nu is de twijfel mij een getrou.we metgezel en 
lopen de stelligheden nog maar op schaarse ogenblikken met mij mee 
door het leven. 

Zo'n rede van minister Luns .... 
Zulke besliste en met respectabele zekerheid uitgesproken oordelen over 

de Verenigde Naties en over de houding 'van Amerika .... 
Wel - denk ik dan in, mij ongetwijf~ld sierende, bescheidenheid: men is 

minister of meB is het niet en men is stukjesschrijver of men is het niet; 
sterker nog: men is minister of men is stukjesschrijver, en natuurlijk -
natuurlijk, zeg ik - weet de minister het allemaal beter dan bet schrijvertje. 
Niet alleen beter, doch ook zeker. Want wat de minister niet zeker 
weet, dat zègt hij ook niet. Noblesse oblige. Of niet soms? 

En dus zal het allemaal wel precies zo zijn - met de Verenigde Naties 
en met de houding van Amerika - als minister Luns het heeft gezegd. 

Zeg ik. 
En schrijf ik. 
Maar héél diep en héél onzichtbaar voor de mensen, waedt de twijfel in 

het, langzamerhand volwassen wordende, hart van 

-
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MINISTER LUNS 
- .... steun van de Kamer ..•... 

tiek terrein. Mede daarom had de heer 
Korthals gewild, dat Europa meer ala 
eenheid het Europese woord naast dat 
der Amerikanen had kmmen plaatsen. 

Overigens zei de heer Korthals wei
nig over de Europese eenwording om
dat hij zich vleit met de verwachting 
van een afzonderlijke gedachtenwisSe
ling daarover, misschien in een ver
enigde vergadering van Eerste en 
Tweede Kamer. 

In de lange redevoering ter verdedi
ging van zijn buitenlands beleid bleek 
minister Luns het in de hoofdzaken ge
heel met drs. Korthals eens te zijn. 

Hij noemde het voor de regering een 
grote steun te Weten dat de overgrote 
meerderheid van de Tweede Ka.mer in
stemt met de pogingen de samenwer
king in de Navo uit te breiden en niet 
te beperken tot het zuiver militaire 
terrein. 

Hij verklaarde ook, dat een federatief 
Verenigd Europa een door de regering 
als ideaal geziene toestand is, die zij als 
een na te streven doel beschouwt. 

Nadere biizonderheden over 
het Y.V.D.-Iandbouwcongres te 

Woudschoten 
op 2 en 3 maart 1 t57. _ ,._ 

Het bestuur van het V.V.D...:I.culdbemv_; 
congres is in de op zaterdag 8 december 
1956, gehouden vergadering als volgt sa
mengesteld: 
F. den Hartog, voorzitter; 
Mr. F. G. van Dijk, secreta.rill; 
Mevr. F. T. van der Torren-Veendorp ie 

Waddinxveen;. 
P. Blaauboer te Barsingerhorn; 
S. Breebaart te Middenmeer; 
J. v. d. Griend te Mijnsheerenland; 
IL D. Louwes te Zuidhorn; 
J. A. van Overklift te MunaekmUI; 
Jac. Sonneveld te 's-Gravenzande; 
Ir. D. S. Tnijmnan te 's-Gravenh&ge; 
Ir. H. J. Witteveen te Dncllten, ledeB. 

Het Congresbestuur heeft vervoleens 
benoemd een landelg"ke orpnlwatfe.com
mll!lsle, samengesteld als vol.ct: 
G. Boenna te Pieterbmen; 
Ir. W. Kooy te Arnhem; 
IL Meyeringh te Gieten; 
Mr. J. F. G. Sc'hungemann te Goes; 
A. van Staalduinen te 's-Gra"YeDzande; 
J. R. Sieswerda Bzn. te Plftdam; 
Ir. J. Nysingh te Zwolle; 
W. Kaan te Noord-Scharwoude; 
W. v. d. Oord te BarsingerhOI'D; 
W. H. Jas te Dubbeldam. 

De leden van deze orgauisatle-eomm'nta 
zullen de voorbereidingen voor het c.a. 
gres in de provincies, waar sU woonach
tig zijn, ter hand nemen en zulleD ter 
plaatse speciale organisatle-eomlllissiM 
vormen. 

Het Congresbestuur heeft verder IM!slo
ten een rapport, samengesteld door het 
Studie-Centrum van de V.V.D., betrel
fende de landbouwpolitiek tot onderwei!IJ 
van bespreking te maken. 

Inleiders zullen zijn de heer 1L D. ~ 
wes: Algemene grondslagen der land
bouw-politiek; Ir. D. S. Tuijnman: All
kerbouw en veehouderij; Dr. A. J. Ve~~
hage: Tuinbouw; Mr. W. J. GeertsemM 
Algemene plattelandsvraagstukken. 

Het secretariaat van het Landbouw
Congres is gevestigd: Konlnglnnegracht 
61 te 's-Gravenhage. 

Drs. Korthals 
spreekt op 29 december 

voor de Centrale Den Helder 
Zaterdag 29 december houdt de Cen

trale Den Helder een algemene vergade
ring in hotel "Victory", Langestraat 68 
te Alkmaar, aanvang half drie. 

Naast de huishoudelijke punten, zoals 
bestuursverkiezing, wordt een causerie 
gehouden door drs. H. A. Korthals. VOOI'o 
al met het oog op de inleiding van drs. 
Korthals wekken wij alle leden uit de 
Centrale Den Helder ten zeerste op om 
deze vergadering te bezoeken. 
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MR. F. G. VAN DIJK 
jurist en economisch-agrarisch deskundige 

Met prof. mr. A. N. Molenaar kandidaat voor het Benelux-parlement 

Meester in de rechten en landbouw-expert 
is een combinatie, die in het parlemen

taire milieu weinig voorkomt. 
Ons nieuwe Tweede-Kamerlid, m r. F. G. 

v a n D ij k, heeft het echter klaargespeeld, 
deze beide hoedanigheden inderdaad te combi

. neren. 
Toeval? Men zou het zo kunnen stellen. De 

ambtelijke loopbaan van de heer Van Dijk 
heeft hem nu eenmaal met de landbouw en in 
het bijzonder met wat men zou kunnen noemen 
de economische zijde daarvan, geconfronteerd. 

Misschien echter ligt in zijn geboorte op het 
Friese platteland toch wel een zekere voorbe
schiktbeid voor een loopbaan, waarin agra

. rische vraagstukken een gewichtige rol spelen. 

* * * 
r)le Huins, deel uitmakend van de Friese 
.1. gemeente Baarderadeel, stond in de 

eerste jaren van deze eeuw als Ned. Herv. pre
dika.ilt van vrijzinnige richting ds. W. A. F. 
van Dijk. 

Op Hervormingsdag 1905 - 31 oktober -
wordt hem een zoon geboren: Frederik, Ge
rard. 

Als negenjarige beleeft de jonge predikants
IlOOn zijn grote avontuur: vader wordt (toen 
aog een bijzonderheid voor een vrijzinnige do
minee), predikant bij de Indische kerk. 

Het. gezin Van Dijk vertrekt naar Neder
lands-Indië en de jonge Frederik brengt een 
belangrijk deel van zijn schooltijd door in Ba
tavia en Bandoeng (1914-1921). 

Terug in Nederland, wordt hij gymnasiast 
in Arnhem, waar hij in 1925 het einddiploma 
B behaalt. 

Dan vertrekt de Arnhemse oud-gymnasiast 
naar 's lands hoofdstad, waar hij, aan de Ge
meentelijke Universiteit, zijn studie in de 
rechtsgeleerdheid aanvangt en deze in de zo
mer van 1931 afsluit met het doctoraal exa
men. 

• • • 

Van Alkmaar begint de victorie - want 
victorieus mag men de zo geslaagde 

loopbaan van onze thans H a a g s e geestver
want, die ons op een achter-namiddag, na 
drukke commissie-arbeid, zonder enige op
smuk van zijn leven vertelt, toch wel noemen. 

Daar, in de stad van burgemeester Wende
laar, vestigt zich de jonge advocaat. Hij wordt 
er waarnemend griffier aan de rechtbank en 
zijn verlangens gaan aanvankelijk wel sterk 
uit naar het rechterlijk ambt. 

Het is echter geen gunstige tijd voor jonge 
kandidaten voor de zittende magistratuur, 
want de Regering streeft dan juist, op bezuini
gingsgronden, naar opheffing van een aantal 
rechtbanken en kantongerechten. 

Het gaat dan ook een andere kant op. In 
1931 begint zijn kennismaking met de econo
misch-agrarische problemen. Op 1 maart van 
dat jaar treedt hij namelijk in dienst van het 
Regeringscommissariaat voor de Tarwewet 
1931, later Rijksbureau voor de uitvoering van 
de Landbouwcrisiswet 1933. 

Het zijn de jaren, waarin, noodgedwongen, 
een omvangrijke landbouw-crisiswetgeving 
ontstaat onder invloed van de grote agrarische 
crisis, welke weer een onderdeel vormt van de 
beruchte algemene economische crisis, welke 
de wereld dan teistert. 

* • * 

Mr. Van Dijk doet, in de jaren, die vol
gen, een schat van ervaring in deze 

uiterst moeilijke en ingewikkelde materie op. 
Hij krijgt meer en meer belangstelling voor de 
economische problemen van de landbouw en 

de voortreffelijke dr. ir. S. L. Louwes wordt 
zijn grote, ambtelijke leermeester. 

Waneer mr. Van Dijk, voortdurend gestegen 
op de ambtelijke ladder, in mei 1948 adm.ihi
strateur (op het Departement van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening) WÇ>rdt, is hij 
aanvankelijk belast met de 8.fdêling Algemene 
Zaken van de Directie van de Voedselvoorzie
ning, ter behandeling van markt- en afzet
vraagstukken op het gebied van de landbouw. 

In feite, zo vertelt ons de heer Van Dijk, be
tekende dit, dat ik secretaris was van de toen
malige directeur-~eneraal, dr. ir. S. L. Louwes. 
Naderhand werd hij hoofd van de afdelingen 
Tuinbouw en Visserij (een soort "personele 
unie") bij dezelfde directie, in de rang van 
hoofd~dministrateur. In deze rang is het, dat 
hij thans, nu hij Kamerlid is geworden, op non
actief is gesteld. 

Mr. Van Dijk kan niet nalaten, in het ge
sprek, dat we met hem hebben, nog eens te ge
tuigen van zijn bewondering en lof voor de 
persoon en het werk van thans wijlen dr. Lou
wes (broer van ons Eerste-Kamerlid de heer 
H. D. Louwes) en in het bijzonder ook voor de 
wijze, waarop deze met zijn personeel wist om 
te gaan en dit tot de grootste prestaties wist 
te brengen. 

• * • 

Betreft dit alles de ambtelijke loopbaan 
van onze gastheer, met wie wij in een 

der gezellige kamers in zijn huis in de fraaie 
Haagse "vogelbuurt" zitten te praten, onze be
langstelling gaat, begrijpelijkerwijs, toch n i e t 
alleen dáár naar uit. 

Hoe kwam u ,.in de politiek", zoals men dat 
noemt? aldus vragen wij. 

Dat was al vrij vroeg. In mijn studententijd, 
in Amsterdam, was ik. lid van de plaatselijke 
afdeling van de Jongeren-organisatie van de 
Vrijz.-Dem. Bond. Ik stond in die tijd dichter 
bij de Vrijzinnig-Democratische Bond dan bij 
de Vrijheidsbond, met dien verstande echter, 
dat ik mij met de bij velen in deze kring gedu
rende enige tijd nogal negatieve instelling ten 
aanzien van de nationale verdediging nooit 
heb kunnen verenigen. 

Daarom ben ik nooit lid geworden van de 
V.D.-Bond. Daarentegen was ik, in 1936, wel 
mède-oprichter en vervolgens voorzitter van 
de Nationaal-Vrijzinnig-Christelijke Jongeren
groep, welke bedoeld was als een reactie op 
het rose-rode streven in de vrijzinnig-christe
lijke jongerenkringen. 

En hoe werd uw politieke keuze na de oorlog? 

Ik werd mede-oprichter, onder leiding van 
onze vriend Dettmeijer, van de Haagse afde
ling van de Partij van de Vrijheid. Achtereen
volgens was ik penningmeester van het Haag
se comité van actie, vice-voorzitter van de af
deling Den Haag van de Partij van de Vrijheid 
(later na de_ fusie: Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratier, tenslotte, tot 1952, afdelings
voorzitter. 

U bent, naar wij menen, reserve~officier en als 
we ons niet vergissen, bent u ook de stuwende 
figuur in het studiecentrum van de partij? 

Militair ben ik reserve-majoor bij. de Mili
tair-Justititiële Dienst. Van het studiecentrum 
ben ik secretaris. Ik heb nog altijd hoop, dat 
dit eens tot een Documentatiedienst van de 
partij zal kunnen groeien. 

Dat is natnutlijk niet bedoeld als concurren
tie van de Telders Stichting. Deze levert we
tenschappelijke studies over belangrijke pro
blemen. Een documentatiecentrum werkt an
ders; natuurlijk niet o n wetenschappelijk, 
maar meer gericht op de praktische politiek. 

Dit studiecentrum omvat commissies voor 
actuele vraagstukken en brengt daar rapport 
over uit. 

Zo is de heer Den Hartog voorzitter van de 
landbouw-commissie (rapport over de land
bouwpolitiek). Een commissie onder voorzit
terschap van prof. Korteweg, uit Groningen, 
werkt aan het vraagstuk van de democratise
ring van de bezitsvorming. 

Onze gastheer is zeer bescheiden wat de op
somming van zijn werkzaamheden betreft. maar 
als we hem daar nog eens nadrukkelijk naar vra
gen, blijkt het, dat met het bovenvermètde de 
maat toch bepaald nog niet vol is. 

Mr. Van Dijk beweegt zich ook op sociaal
maatschappelijk terrein: Hij is voorzitter van 
de Haagse afdeling van de Vereniging Kinder
hulp (Voogdijveren.), lid van het hoofdbestuur 
van Kinderhulp, secretaris van de Stichting 
Actie voor het astmatische kind (A.V.A.K.) en 
bestuurslid van de Stichting tot Exploitatie 
van Astma-centra (de STEA). 

Onze gastheer, wiens sociale belangstelling 
kennelijk vooral uitgaat naar de bescherming 
van het kind, heeft zelf drie kinderen. Met ge
rechtvaardigde trots vertelt hij, dat zijn zoon 
juist in de gelegenheid is geweest, een jaar 
nuttige ervaring op te doen in de Verenigde 
Staten en thans als "eerstejaars'' eeonomie 
studeert aan dezelfde gemeentelijke universi
teit, waar zijn vader destijds rechten heeft ge
lopen. 

De laatste vraag, die we de heer Van Dijk 
stellen, betreft de werkzaamheden, die hij in de 
fractie in het bijzonder denkt te gaan Vtm'ichten. 

Met de heer Den Hartog zal ik de landbouw 
behandelen, in dien zm, dat de heer Den Har
tog, die dit reeds zo talrijke jaren op zo voor
treffelijke wijze in de Kamer heeft gedaan, het 
,agrarische" deel zal behandelen en ik de eco
nomische zijde van de landbouw. 

Dan is het de bedoeling, dat ik de kwesties 
voono.mijn rekening neem, welke samenhangen 
met de rechtspositie van de ambtenaren en 
tenslotte kan het onderwijswerk van mevrouw 
Fortanier-de Wit iets worden verlicht doordat 
ik ook het Hoger On~rwijs voor mijn aandeel 
zal nemen. 

(Vervolg op pag. 6) 



Flitsen van Het Binnenhof (11) 
De nationalisatie van het Suezkanaal • Onrechtmatige daad • 

De manier waarop dubbel onrechtmatig • Engeland en Frankriik 
ten onrechte als agressors gebrandmerkt • Geen principieel ver· 
schil tussen Ambon en Hongariie. 

I n het debat over de begroting van 
Buitenlandse Zaken heeft het jong

ste lid van onze fractie, mr. C. Berkhou. 
wer vorige week de internationaal-juri
dische aspecten van de nationalisatie 
van het Suez-kanaal onder de loep ge
nomen, waarbij hij tot de uitspra~k 
kwam: de nationalisatie van het Suez
kanaal kan niet worden gezien als een 
daad waartoe de Egyptische regering ge. 
wettigd was door de uitoefening van de 
souvereiniteit over het gebied, waar 
doorheen het Suezkanaal loopt. 

Het gaat hier niet oni een territorial~
teitskwestie, maar om de internationali
teit van het statuut, waaronder "La 
Compagnie universene du canal mart
time de Suez" het 1kanaal exploiteerde 

. en, voorzover mogelijk, nog exploiteert. 
Sinds de concept-concessies van 1854 en 
sinds de statuten van 1856, 1873 en 1888 
is deze compagnie universene een intet
nationale rechtspersoon, gelijk wij deze 
ook kennen in het nationale recht, waa~ 
in rechtspersonen kunnen tenderen van 
privaatrechtelijke naar publiekrechtelij
ke rechtspersoonlijkheid. 

Het merkwaardige is, dat door ver
schillende Egyptische gouvernementele 
en gerechtelijke instanties zelf, in het 
jongste verleden nog, is uitgemaakt, dat 
de compagnie universene niet was on
derworpen ·aan Egyptisch recht. 

* * *" 

I n 1856 heeft de onderkoning van 
Egypte bij de concessie-akte het 

'kanaal opengesteld voor alle handels
schepen zonder uitzondering - later zijn 
de oorlogsschepen er bij gekomen -met 
de zeer belangrijke clausule: "moyer.-
n_~;t,':lJ_t ,le_if!ilJ~m __ en_t _des. qr_o~t-s et 1' exécu
t~qij ~W,. ~f~1r~um~s et~l>hs par _la cc;>IU• 
PW.thP.Jil.w.~r~elle". Met andere woor
d_ep.;; .. äe:?e ,)n,ternationale rechtspersoon 
ha4 ,het recht eigen reglementen te "eta
bllsseren". Er zijn nog veel belangrijker 
argumenten. 

Op grond van een aanvulling van het 
statuut bij akte van 1873 gold de vrije 
passage ook voor oorlogsschepen. In <>f 
omstreeks çiatzelfde jaar, legde het 
TÜrkse gouvernement - in welks rechts
~~:\·v1.l.~'l:Wng~l,l.; .E;~ypte op dit stuk is op
gJ!nv;~l~d\xc; 1~ wrklaring af, dat geel} 
VV,lJ~glf\&~n. !n net Sq~zstatuut . ZOU!len 
worden annva:1rd zonder voorafgaand 
consent van de Porte - deze declaratie 
is niet alleen ondertekend door de p:re
sident-directeur van de. compagnie uni
verselle, maar ook door vertegenwoordi
gers van alle Europese zeevarende mo
gendheden - welke zich verplichtte op 
dit punt geen enkele beslissing te nem•;n 
zonder tevoren bereikte overeenstem
ming met de belanghebbende mogend
heden. 

* * * 

Uit de preambule van het verdrag 
van Constantinopel van 1888 -

die listige interpretatoren zo vaak ach
terwege hebben gelaten te citeren 
blijkt, dat men het definitieve regime 
wilde vastleggen en het gehele regime 
wilde completeren. 

Ook bij het verdrag van 1888 werd de 
compagnie meer, zo niet uitdrukkelijk 
dan toch implicite, aanvaard als pe;--
sonne morale ·internationale", zoals zij 
tevoren al door verschillende volken
rechtsgeleerden was aangeduid. 

Een groot volkerenrechtjurist uit de 
· vorige eeuw, Tobias Michael Arre! As

ser, schreef al in 1889 in de Revue de 
. droit international: "On avait donc ad

mis Ie principe de placer la navigatio;1 
du canal sous la proteetion de I' Europe 
entière". 

Dit onder de bescherming van geheel 
Europa staande kanaal kon internatio
naal-rechtelijk niet worden onteigend op 
de wijze waarop het is geschied. Ware 

. deze onteigening al niet van huis uit 
onrechtmatig, dan bleef nog de manier 
waarop. 

Er is zonder meer gesteld: al datgenE> 
· wat deze maatschappij bezit: geld, rech

ten en verplichtingen, gaat over op de 
staat. De heer Nasser had namelijk de 
naïeve opvatting dat, wanneer men d"? 
aandeelhouders maar een vergoeding gat 
op basis van een willekeurig vastgestel
de koers op de beurs in Parijs, de zaak 
af was. 

Omdat hij daarvoor geen geld had, 
onteigende hij de activa van deze maat
schappij, waar ter wereld die zich ook 
be~onden. Vandaar, dat de in uitzicht 
gestelde vergoeding werd gekoppeld aan 
de voorwaarde, dat ,,all the assets and 
p.operty of the nationalized company" 

MR. BERKHOUWER 
. , ... . maidenspeech ..•••• 

zouden worden overgedragen aan het 
gouvernement van Egypte. Dit was niet 
alleen een onrechtmatige daad, maar 
deze onrechtmatige daad was nodig om. 
een andere onrechtmatige daad te con~
pleteren. Zonder deze tweede onrecht
matige daad kon de betaling van de eer
ste onrechtmatige daad niet geschieden. 

"' * * 

A ls er ooit Is. geweest, zo conclu
... deerde -mr, · BerkhotLwer, wat de 

Romeinen noemden een justurn beUurn 
- de Fransen spreken van een "guerre 
juste" - dan is het de ,,agressie" die En
geland en Frankrijk genoopt waren te 
gaan voeren tegen de agressiepolitiek 
val).. kolonel Nasser. 

Het is daarom, dat Engeland en 
Frankrijk door de Verenigde Naties vol
komen ten' onrechte als agressors zijn 
gebrandmerkt; Het enig·e 'dat men kan 
stellen, is, dat Engeland en Frankrijk 
hun recht met eigen. midqelen zijn gaan 

Cople voor desa rubra'"lt n. so11do11 ••ort 
Majuffr. Joh. H. S,rl11101, Àlexo..-.. 

...... , 16, "······· 

Grepen uit de historische en 
politieke ontwikkeling van 

Hongariie 

Interessante lezing van mevrouw 
Walma van der Molen-Meindersma. 

Voor de groep Kennemerland-Zuid 
van de vrouwen in de V.V.D. sprak 
mevr. P. W;;.lma van der Molen-Mein. 
dersma uit Den Haag over de histori
sche en politieke ontwikkeling van 
Hongarije. 

Ter inleiding vertelde zij eerst iets 
over de geografische bijzonderheden 
van het land, dat op het ogenblik 2;0 

midden in onze belangstelling staat. 
Een rustige ontwikkeling heeft Hon

garije nooit gekend. Na de grote 
volksverhuizing kwamen in 896 de 
Magyaren of Hongaren onder hun leL 
der Arpad het land van de Donau 
binnen. 

Een belangrijke gebeurtenis in de 
geschiedenis van Hongarije was, dat 
het op het eind van de lOde eeuw een 
Christelijke staat werd. In 1001 werd 

"'Stepharrus door de paus tot koning 
van Hongarije gekroond. De Stephan. 
kroon, die een symbool voor de Hon
garen werd, bevindt zich de laatste 
jaren vermoedelijk in Amerika. 

Bij de gouden bul (1222) kreeg de 

• 

handhaven bij gebrek aan een deugde
lijke rechtshandhaving van elders. 

Minister Luns was het persoonlijk eens 
met mr. Berkhouwer, dat de naastinr~ 
van het Suezkanaal een onrechtmatige 
daad is, maar hij maaktE. er op attent, 
dat de juridische geleerden niet a.llen 
dezelfde opvatting hebben, al gaan de 
anderen niet zover dat ze zeggen dat het 
een rechtmatige daad was. 

* * * 

Sedert de komst van de Ambonezen 
in Nederland heeft mr. Berkhou

wer er steeds een eer in gesteld pleit
bezorger te zijn voor hun rechtsbelan
gen. Ook als Kamerlid wilde hij dat 
doen en hij stelde de vraag: is er een 
principieel verschil tussen Ambon en 
Hongarije? 

Beide volkeren zijn overweldigd. 
Hongarije wordt geknecht door Mon
goolse _ horden. Ambon is overweldigd 
door de tot R. I. gedecapitèerde R.I.S., 
waarvan de president zonder ophouden 
verkondigt dat er in zijn land eigenlijk 
maar één 'politieke partij di_ent te zijn, 
waarvan niet anders kan worden ge
zegd dan dat deze waarschijnlijk ver
dacht veel zal moeten lijken op de Mos
covitische eenheidspartij. 

De regering acht echter geen enkel be
lang gediend met een poging van Neder
landse zijde om de kwestie der Zuirt
Molukken internationaal aan de orde te 
stellen. Maar in het Algemeen Handels
blad van 29 november staat, dat mini";
ter Luns in de Verenigde Naties heeft 
gezegd: 

"Indonesië heeft gewapenderhand de 
moge\ijkheid onderdrukt voor de bewo
ners van de Zuid-Molukken hun recht 
tot zelfbeschikking uit te oefenen." 

Daar zit dan toch een begin van er
kenning in van het bestaan van de Re
publiek der Zuid-Molukken? Het is toch 
in ieder geval gerechtvaardigd er uit af 
te leiden, dat de minister van oordeel is, 
dat de Zuid-Molukkers hun zelfbeschik
kingsrecht niet konde_n effectuëren en 
derhalve gerechtigd waren zich zelfstan
dig en onafhankelij•k te verklaren. 

Mini,ster .Luns antwoordde hierop, dat 
hij de bewuste zin in de Verenigde Naties 
niet had uitgesproken, ofschoon zij wel 
stond in de rede die tevoren aan de pet·s 
was uitgereikt. De minister wilde de zin 
daarom ook wel voor zijn rekening ne
men. 

Spits interrumpeerde mr. Berkhouwer: 
"Als u zegt, dat het recht geschonden 's, 
erkent u dan dat de Molukkers het recht 
hàdden?" 

Minister Luns repliceerde dat hij ilt 
de vori~e kabin~tsperiode vier jam had 

adel vrijdom van belastingen. Sedert 
de 14de eeuw vormden de Turken een 
voortdurende bedreiging van het Hon
garenland. Pas in het midden van de 
15de eeuw wist de krachtige koning 
Matbias I de Turken te weerstaan. 

Zijn expansiezucht ging zelfs zo
ver, dat hij Wenen op de Habsburgers 
veroverde. Na Mathias' dood kwam er 
een scherpe reactie. Van de onderlin
ge twisten tussen adel en boeren 
maakten de grote vijanden van de 
Hongaren, de Turken, een dankbaar 
gebruik om zich in Hongaiije te nes
telen. 

In 1529 stonden de Turken zelfs voor 
Wenen. Een terugslag beleefden de 
Turken na hun nederlaag in de zee_ 
slag bij Lepauto (1571). Dat de ge
schiedenis zich dikwijls herhaalt, bleek 
op het eind van de 17de eeuw toen de 
Turken weer op kwamen zetten, in 
1683 stonden zij ten tweede malü voor 
Wenen. 

Een rustiger tijd beleefde Hongarije 
tijdens Maria Theresia (1740-'80), die 
met de oude Stepban-kroon _in Boeda
pest gekroond werd. Zij deed veel 
voor de welvaart van het land, ver. 
beterde het onderwijs en de positie 
van de boeren. Haar zoon .Joseph II, 
die als een verlicht despoot regeerde, 
schafte de belastingvoorrechten van 
de adel af en probeerde het Duits als 
regeringstaal in te voeren, wat mis
lukte. 

Na de Franse revolutie streefden de 
Hongaren naar zelfbestuur. De libe
rale beweging 11an 1848 was in Honga_ 
rije tevens nationaal getint. De grote 
figuur in die dagen was Kossuth, die 
de Habsburgers van de troon verval
len verklaarde en de Hongaarse repu
bliek uitriel'. 

De Oostenrijkers riepen toen de 
Russische hulp in, die onder de voor 
hun vrijheid vechtende Hongaren da
nig huis hielden. Vanaf die tijd bleef 
de Rus gehaat in Hongarije. Sedert 
1867 verkreeg Hongarije mèer zelfbe. 
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getracht zich niet uit zjjR tent te laten 
lokken omtrent de Republiek der Zuid
Molukken en ofschoon hij wel liet blij
ken het persoonlijk met mr. Berkhouwer 
eens te zijn, slaagde hij er ook nu weer 
in zich· op de vlakte te houden. 

* * * 

Wat Nieuw-Guinea betreft betoogde 
mr. Berkhouwer, dat als de status 

van ·dit gebied in de Verenigde Naties 
voor de zoveelste maal weer aan de orde 
komt, wij deze debatten niet dienen te 
vermijden. 

Wij zullen ons bij die debatten nu eens 
niet langer de rol van beklaagde moe
ten laten opdringen. Wij zullen daar onze 
gerechtvaardigde klachten met aH-e 
kracht die in ons is, naar voren dienen 
te bre~gen. Kan de Nederlandse regering 
niet vragen aan de UnÜ:ed Nations of zij 
haar United Nations Commission for In
donesia (UNCI> kan laten opsporen? 

· Niet Nederland, maar Indpnesië is tegen:
over de Unitcd Nations en derzelver o:l!lo · 
ganen in gebreke gebleven. 

Ik den•k hierbij aan de R.I.S., aldus 
mr. Berk-houwer, aan de R.I., aan het 
zelfbeschikkingsrecht het opzeggen Vqn 
de R.T.C.-akkoorden' en de annulerh1g 
van de schuldenre~eling. Heeft de UNO 
of de UNCI zich hieraan iets gelegen !à-
ten liggen? 

Aan de Synode van de Ned. Herv. · 
Kerk waarvan hij lid is, wilde mr. Berk
hou~er vragen of deze zich wel heeft 
gerealiseerd dat op Nederland krach
tens het cha'rter, artikel 73, de plicht rust 
om de zelfbeschikking van Nieuw-Gui· 
nea te bevorderen. Is deze Synode mis
schien van oordeel, dat de Republiek In-. 
donesia zul•ks beter had kunnen doen? · 

Het gaat er bij de kwestie- Nieuw
Guine om, dit gebied de zelfbeschikking 
te geven en het niet ter beschikking te 
stellen van enige andere mogendheid of 
natie. Dit mag niet volgens het eigen 
charter, dat de United Nations hebben 
toe te passen. 

Wij zullen deze organisatie in alle in
stanties ervan dienen te weerhouden 
zich in te laten met deze aangelegen
heid. Wij zullen naar aanleiding van eni• 
ge resolutie of aanbeveling niet anders 
kunnen doen dan deze naast ons neer 
te leggen. 

Minister Luns gaf de verzekering, dat 
wanneer in januari in de Verenige Na.;,. 
ties Nieuw-Guinea weer in discu~e 
komt, van Nederlandse zijde . niet_ ~at_ 
worden geschroomd duidelijk te makèh~ · 
dat de Indonesische eisen onrechtvaard:g 
zijn en dat Indonesië door eigenmachtig 
handelen tegenover Nederland, het recht 
heeft verspeeld tegen Nederland als aan
klager op te treden. 

stuur en vormde met Oostenrijk een 
tweedelige staat. Als sym.l;lool daar
van werd Frans Joseph in Boedapest 
gekroond tot koning van Hongarije. 

Sedert 1880 werd het Hongaars ge
lijk gesteld met het Duits. 

In de eerste wereldoorlog vochten 
de Hongaren aan de Duitse kant. Dat 
zij later tot de verliezers behoorden, 
kwatn hun duur te staan. Bij de vrede 
van Trianon (1920) verloren zij 72% 
van hun grondgebied, waarbij hun 
zeehaven Fiume. 3 miljoen Hongaren 
kwamen buiten hun land te wonen . 

Reeds tijdens het Hitler-bewind 
wordt de Duitse invloed in Hongarije 
steeds groter, de Hongaarse nazi's of 
pijlkruisers nemen in aantal toe. Ook 
in de tweede wereldoorlog kiest Hon
garije de Duitse partij. 

In de winter van 1944--'45 verovert 
het Rode Russische leger Hongarije. 
De communistische invloed werd 
steeds groter, al nam het stemmen
percentage op de Communistische Par
tij uitgebracht, slechts langzaam toe. 
Anders werd het toen slechts één par. 
tij (volksfront) met een lijst uitkwam 
en 95% van de stemmen behaalde. 

Ook de strijd tegen de kerk besprak 
mevr. Walma van der Molen en het 
proces tegen kardinaal Mindszenty, die 
tot levenslang veroordeeld werd, maar 
bij de jongste opstand werd bevrijd. 
Wij vergeten zo snel, maar reeds in 
1950-'51 zijn duizenden Hongaren ge
deporteerd. 

De huidige toestand in Hongarije 
zag spreekster als een gevolg van een 
te snel wegtrekken van de geallieer
de troepen, terwijl de Russische troe. 
pen bleven. 

Spreekster besloot haar goed gedo. 
cumenteerde lezing met het citeren 
van het Hongaarse volkslied van de 
dichter Petöfi (1848). 

I. B.-V. 
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Geschenken voor de V oorzitter 
van onze Partij 

Overweldif(ende belangstelling uit alle delen van het land 
De besturen van onze centrales en afdelingen hadden op donderdag 6 december 

eens een kijkje moeten nemen op ons Algemeen Secretariaat aan de Koninginnegrach$ 
in Den Haag. Daar hadden zij onze Partij-voorzitter, prof. Oud kunnen zien die, ken
Delijk onder de •ndruk, de geschenken van de centrales en afdelingen van onze Partij 
in ontvangst nam. 

Het was overweldigend hoe de responsie uU het gehele land geweest is op de 
. eenvoudige circulaire van het Dagelijks Bestuur om een attentie te zenden ter gele
genheid van het kroonjaar. van onze Partij-voorzitter. 

En dank zij de .avbeid van mejuffrouw 
van Everdingen, mevrouw van der Loo 
en de heer van Vlaardingen waren alle 
geschenken opgesteld' en vulden zij een 
belangrijk deel van de grote voorkamer 
van het secretariaat. Prof. Oud kon daar
door een goed overzicht krijgen van alle 
goede gavèn. ' · 

Bij deze aanbieding van geschenken 
Vljn . d~, g~~e~è . !'f~!U uit all~. c!.~len . ~!l,l;l 
ons lal;ld •.waren ·op~. ~ahwez1g d,e vice
voorztttér van 'onze Partij, ·mr. H. vah 
Riel, de algemeen secretaris, de heer D. 
W. Dettmeijer. de secretaresse mej. mr. 
M. M. F. van Everdingen en de organi
sator/propagandist, de heer L. van Vlaar. 
dingen. 

. Het zal voor de verschillende besturen 
een grote voldoening zijn te weten, hoe
zeer prof. Oud deze geschenken- en ge
lukwensenstroom op prijs heeft gesteld. 

Voor onze lezers en leden doen wij hier 
qe lijst van geschenken volgen: 
; Gezamenlijke Westlandse afdelingen: 

fruitmand. 
: Afdeling Boskoop: bloemstukje met 

takken van Boskoopse heesters. 
! Afdeling Schiedam:. 1 kruik jenever. 

Afdeling Amsterdam: grammofoonplaat 
van Johnny Jordaan "Geef mij maar Am
sterdam", kruik jenever, Amsterdamse 
korstjes en Amsterdamse koggetjes. 
· Afdeling Maarssen: kruik jenever. 
. Afd. Driebergen/Rijsenburg: bloem

stukje van wat bos en heide biedt. 
Afdelingen Eindhoven, Rotterdam, 

Zeist, Veenendaal en Den Haag, alsme
de van de onder-Centrale Goeree/Over
flakkee. en de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden: sigaren. 
· Afdelingen Heiloo, Brandwijk/Mole

riaarsgraaf/Bleskensgraaf, Haastrecht, 
Texel, Idaarderadeel, Hoog-Blokland en 

Wieringerwaard: kaas. 
Afdeling Almelo: weefspoel met ther

mometer. 
Afdeling Rhenen: koffiekopjes van St. 

Maarten porcelein. 
Afdeling Middelburg: ingelijste oude 

prent. 
Afdelingen Castricum/Limmen en 

Bloemendaal: bloembollen. 
Afdeling Zaltbommel en onder-Centrale 

Noord-. im· Zl.iid-:Seveland: fruit. · 
Afdeling Leerdam: kristallen· asbak. 
Afdelingen Olst en Doetinchem: Gel

derse ham. 
Afdelingen Assen, Broek in Waterland, 

Alblasserdam, N'aardèrt/Huizen, · Gass'el
ternijveen, Noord-Oostpolder, Oostzaan, 
Breukelen en Oldekerk/Niekerk: lepeL 
tje met wapen. 

Afdeling Velsen/Santpoort: visconser-
ven. 

Afdeling Rijswijk: doos chocolade. 
Centrale Nijmegen: Gelderse rookworst. 
Enschede: zakdoeken. 
Centrale Leeuwarden: oude Friese 

tegel. 
Afdeling Kampen: boekwerk "Kampen, 

stad aan de IJssel". 
Afdeling Nieuwerkerk a. d. IJssel: 

groentenmand. · 
Afdeling Sliedrecht: een boterspecu. 

laas van "Jan Prins". 
Afdeling Vlagtwedde: afb. Herv. kerk. 
Afdelingen Loppersum en Ruinerwold: 

boterletter 0. 
Afdeling Vlissingen: Zeeuwse boter

·babbelaars. 
Afdeling Delft: Delfts bla1,1w bordje. 
Afdeling Heerenveen: Heerenveense 

turf. 
Afdeling Dokkum: Dokkumer taai. 
Afdeling Steenwijk. koekjes. 
Afdeling Laren: koekjes. 

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR 
Uit de artikelenreeks "Tien jaar geleden", die lang in het Wekelijks Bijvoegsel 
van de N.R.C. heeft gelopen, ontstond het standaardwerk op strategisch gebied 
"Van .Warschau tot Hiroshima" door de defensiemedewerker luitenant-generaal 
l. J. C. Wilson. 

Uit de zeer doorwrochte artikelenserie "Het Deltaplan" werd het boekwerk 
onder dezelfde titel, van de N.R.C.-medewerker H. J. Stuvel, geboren. Het boek 
wordt reeds herdrukt. 

In het verslag van de aftredende rector-magnificus van de Groninger universi
teit, prof. dr. T. A. Rompelman, wordt het sociale probleem in de studenten
wereld behandelende, verw.ezen naar de artikelenreeks over de wel;Jtstudent in 
de N.R.C. door de redacteur onderwijs, een gedegen studie, welke werd veronder
steld door een insider geschreven te zijn. 

In nummer 6 van de zestiende jaargang van "Kroniek en Kultuur" verwijst L. 
·J. P. Braat in een beschouwing van niet minder dan vijf volle pagina's over de 
Biennale van Venetië als volgt naar de N.R.C. 

,.Wie van U echter volledig wil worden ingelicht, verwijs ik naar de zeer 
uitvoerile artikelen in de NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT (begonnen 
op maandag 18 juni. en voortgezet tot diep in augustus, daarbij uitgroeiend 
tot doorwrochte beschouwingen van een totale lengte, welke door de Kroniek 
helaas niet te benaderen valt) van C. Doelman, met wie ik te Venetië was 
en voor wiens begrip en degelijk oordeel, evenals van zijn vaak van het mijne 

Afdeling S.chagen: koekjes. 
Afdeling Winschoten: Winschoter ei

troenballen. 
Afdeling Appingedam: boekwerk "Uit 

de geschiedenis van Appingedam". 
Afdeling Arnhem: bijdrage in het door 

Sierk Schröder geschilderde portret. 
Afdeling Den Helder: gerookte ponen. 
Afdeling Haarlem: koekjes. 
Afdeling Bergen: koekjes. 
Afdeling Tiel: Tielsche botersprits. 
Afdelingen Ezinge en Arkel: roomboter. 
Onder-Centrale W esterkwartier: "Leek-

stertak". 
Afdeling Oegstgeest: boekenbon. 
Afdeling Peize: Drentse bol. 
De heer en mevrouw ir. A. Voet: Gro • 

ninger Koek. 
Afdeling Groningen: Groninger Koek. 
Afdeling Beerta: Koek. 
Afdeling Den Bosch/Vught: Koek. 
Afdeling Helmond: Koek. 
Afdeling Oostvoorne: BrÎelsche zand-

taartjes. 
Afdeling Apeldoorn: Uddelermeertjes. 
Afdeling Bilthoven: Biltsche meertjes. 
Afdeling Deventer: boekwerk "Lof van 

Deventer". 
Afdeling Winterswijk: fazant. 
Afdeling Emmen: Emmer Turfjes. 
Afdeling Meppel: Koek. 
Afdeling Drachten: Drachtster turfjes. 
Afdeling West-Zeeuws-Vlaanderen: wa-

feltjes (door de echtgenote van een der 
leden gebakken). 

Centrale Den Helder: bijdrage in het 
door Sierk Schröder geschilderde por
tret. 

. Afdeling Renkum/Heelsum/Doorwerth: 
boekwerk "De Veluwezoom". 

Afdeling Gorinchem: Gorcumse Zoute 
Bollen. 

Afdeling Nijmegen: Nijmeegs "brood". 
Afdeling Zutphen: koekjes. 
Afdeling Utrecht: botersprits. 
Afdeling Amersfoort: Amersfoortse 

Keesjes. 
Afdeling Leiden: boekwerk ,.Wandelin

gen door oud Leiden". 
Afdeling ·Goor: jaarboek Overijssel '57. 
Voorts heeft prof. Oud een enorme 

hoeveelheid schriftelijke gelukwensen en 
gelukstelegrammen ontvangen. 

Tèlegram van de Belgische liberalen. 
Van de Belgische Liberale Partij ont. 

ving de heer Oud het navolgende tele
gram: 

Belgische Liberale Partij sluit zich aan 
bij huldebetoging georganiseerd ter gele
genheid van Uw zeventigste verjaardag. 

De V.V.D. en de 
buitenlandse politiek 

Verheugend initiatief van de afdeling 
:Den Haag 

De belangstelling van het Nederlands 
publiek voor de binnenlandse politiek is 
tanende. De maandenlang durende kabi
netscrisis met het onverkwikkelijke 
touwtrekken door de grootste twee par-
tijen is daar eensdeels schuld aan. . 

Daarnaast echter overheerst de inter
nationale spanning van de laatste tijd en 
vervult deze veler geest met vrees, zodat 
er nauwelijks meer belangstelling over
blijft voor zaken, die ons niet dadelijk 
persoonlijk raken. En toch worden er 
grote beslissingen voorbereid en staan er 
zelfs sommige op het punt genomen te 
worden, waarbij Nederland ten nauwste 
betrokken is. 

Denkt u maar eens aan de economische 
unie van de Benelux; aan de integratie 
van het Europese vervoerswezen; de 
Rijnvaart; het Moerdijkkanaal; de lucht
vaart op Amerika; de Europese markt en 
zoveel andere zaken, waarmee Nederland 
direct is gemoeid. 

En deze worden in feite nog overscha
duwd door nog grotere vraagstukken, zo
als het doel van de Sowjetunie, onze ver
houding ten opzichte van de onderont-

U D~ .. ltN.-.JI'A.G. 1. 

In memoriam A. J. Goldstein 

Op ruim 73-jarige leeftijd overleed op 
3 december te Holten, waar hij 40 jaren 
gemeente-secretaris geweest is, de heer 
A. J. Goldstein. 

Hij heeft veel gedaan voor de bloei van 
de gemeente zijner inwoning, o.a. door 
baanbrekend werk op het gebied van 
vreemdelingenverkeer. 

Ook voor de liberale zaak heeft hij 
zich ingespannen. Hij was bestuurslid 
van de afdeling Holten van de Vrijheids. 
bond en later van de V.V.D. en toen die 
afdeling (tijdelijk) niet meer functio. 
neerde. correspondent van de V.V.D. in 
Holten. · ' 

Aan de heroprichting nam hij actief 
deel, maar in verband met zijn leeftijd 
ambieerde hij geen bestuursfunctie meer. 

De overledene was ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Mr. N. van Hasselt (t) 

Op 66-jarige leeftijd is in Den Haag 
overleden mr. N. van Hasselt, die van 
1933-1937 voor de Liberale Staatspartij 
zitting had in de Haagse gemeenteraad. • 

Hij heeft ook in de jaren na de oorlog 
bij herhaling blijk gegeven van zijn be
langstelling voor de liberale gedachte en 
de V.V.D. 

Hij ruste in vrede. 

wikkelde landen, de Amerikaanse poli
tiek - alle vraagstukken waarin Neder
land weliswaar geen beslissende rol kan 
spelen, doch waarvan zijn toekomst even
zeer afhangt. 

In al deze ontwikkelingen dragen de 
Nederlandse vertegenwoordigers het hun
ne bij tot het verwezenlijken van plannen 
of het formuleren van standpunten. Het 
zou niet conform de beginselen ener le
vende democratie zijn, indien dit alles 
zich zou onttrekken aan de wetenschap 
en de belangstelling van het Nederlandse 
publiek. 

Vèrstrekkende beslissingen op het ge
bied der internationale politiek behoren 
begrepen (zo mogelijk vooruit begrepen) 
te word~n door ~.en zo ruiill. niölteliJ)t P.u~; 
bliek. Waar het lnrecte''NedetlanaS'é Hl!-! 
langen betreft, staan ori.Z'€ öfui'é'rh'àYt~~.' 
laars sterker naarmàte zij"groter'~e:kèT'-'' 
heid hebben, dat zij door een goed geln
formeerd publiek gesteund worden. Het 
alternatief zou zijn, dat dit publiek voor 
faits accomplls gesteld zou worden. 

Hieruit volgt, dat het Nederlandse pu
bliek voorbereid dient te worden op, de 
vraagstukken van deze tijd. Ook de V.V. 
D. behoort deze taak in eigen ~r~nf\' le 
vervullen. Zij mag niet a.cht:~~:'t>iij'};è.~·ltjij' 
andere partije~: , ook dé l~l>era~~ jti~#~~ 
zich een eigen rnen,ing te vorrneri ''~)Ver 
vraagstukken van internationalè po!IÜèk. 

Dit betekent niet noodzakelijkerwijs, 
dat er een specifiek liberale !fijk op die 
vraagstukken bestaat of behoort te be
staan. 

Het betekent wèl, dat de liberaal zich 
niet eenzijdig mag houden ten aanzien 
van die vraagstukken, maar zich juist 
kennis en, zo mogelijk, een gefundeerd 
oordeel daaromtrent dient eigen te ma
ken. 

Een poging tot het leveren van een bij
drage tot oordeelsvorming over vraag
stukken van internationale politiek bin
nen liberale kring, zal thans gedaan wor
den do01· "de studiekring voor buiten
landse politiek", die op initiatief van de 
Haagse afdeling der V.V.D. is Öpgericht. 
De kring staat onder mentorschap van 
mr. J. L. Heldring, redacteur buitenland 
van de Nieuwe Rotterdamse. Courant. 

Ik kan slechts de wens uitspreken, dat 
de keuze van deskundige inleiders en de 
belangstelling van de leden van deze 
kring, dit initiatief tot een succes zullen 
maken. 

A.M. P. 

------------------
afwijkende oordeel ik alle respect heb. Soms zijn wij, een periodiek redigerend, 
genoopt enkele stappen terug te doen en hardop te zeggen: dagbladen vóór!" 

Hetgeen in dit geval eigenlijk betekende N.R.C. vóór. 
De bespreking van het boek "Die Zauberflöte, beschouwingen over Mozarts 
opera" van prof. jhr. dr. J. J. von Schmidt was op zichzelf een bescheiden 
cultuurhistorische studie, die de aandacht van musicologische kringen heeft 
getrokken. 
Van ds. J. W. Bruinsma te Gaagtmeer ontving de redactie indm·tijd een b1·ief 
naar aanleiding van het artikel in het Wekelijks Bijvoegsel van doe N.R.C. over 
deze predikant, die koeken bakt en verkoopt om uit de opbrengst de restauratie 
van de dorpskerk te kunnen financieren. Ds. Bruinsma was geestdriftig over de 
uitwerking, die het artikel had teweeg gebracht en hij knoopte daar~an de op
merking vast, dat de N.R.C. benijdenswaardig was om haar lezerskrmg, aange
zien in vergelijking met soortgelijke publikaties in andere bladen met grotere 
oplagen de reacties van N.R.C.-Iezers zo belangrijk veel groter in aantal ~ar:n. 
Redactionele artikelen op allerlei gebied munten vaak uit door een deskund1ghe1d, 
die insiders hooglijk waarderen. De N.R.C. neemt tegenwoordi~ m~er dan oc;'it 
een eigen plaats in. De consciëntieuze wijze waarop de redactie meuwsvoorzle
ning, commentaar en critiek samenstelt, waarborg~n een betrouw~~re heden
daagse geschiedschrijving, welke elkeen, die zich zijn maatschappel~;'te ':erant
woordelijkheid bewust is, als een uitstekend middel voor algemene onentat1e kan 
dienen. 
Beproeft U het eens door de N.R.C. enkele weke~ regelmatig t~ ~ezen .. Dat legt 
U geen enkele verplichting op. Vraagt proefzendmg bij de admmtstrabc van de 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 



Flitsen van Het Binnenhof (111) 
Verhoging en aanpassing van de ambteliike pensioenen· Nog 

geen automatische verhoging bij stiiging van de lonen • Nog 
steeds een maximum-pensioen. 

Met 94 tegen 9 stemmen heeft de 
Tweede Kamer het wetsontwerp 

aangenomen tot het toepassen van een 
korting op de ambtelijke pensioenen 
met een deel van het ouderdomspen
sioen. 

Zoals bekend, is de kortingakwestie 
in principe beslist bij de behandeling 
van de algemene ouderdomswet door de 
verwerping van een amendement van· 
onze geestverwant mr H. F. van Leeu
wen, zodat onze fractie geen reden zag 
ditmaal tegen te stemmen nu tevens, 
zonder hoofdelijke stemming, de wets
ontwerpen konden worden aangenomen 
tot verhoging van de overheids:gensioe
nen in verhouding tot het nieuwe loon
peil. 

De pensioenwetten zijn technisch zeer 
ingewikkeld en in een openbare behan
deling kan er daarom maar heel weinig 
verandering in worden gebracht. 

Maar in de voorafgaande schriftelijke 
behandeling en in het mondeling over
leg met de regering - waarbij voor 
onZe fractie de heer G. Ritmeester op
trad --: zijn er toch verscheidene aan
zienlijke verbeteringen bereikt kunnen 
worden. En in de openbare behandeling 
heeft de Kamer nog van de minister ge
daan gekregen, dat de premie voor het 
gezinspensioen voor oude en nieuwe 
ambtenaren gelijk zal zijn zonder onder
scheid. Met veel cijfermateriaal had ook 
de heer Ritmeester op de onbillijkheid 
in het aanvankelijke regeringsvoorstel 
de aandacht gevestigd. 

* * * 
Het maximum-pensioen, dat eel"st 

f 4000 bedroeg en dat in 1948 
f 4800 werd, is nu vastgesteld op 
f 14.000. Ik erken, aldus zei de heer 
Ritmeester, dat dit een grote vooruit
gang is, maar die f 14.000 waren reeds 
pbaseerd op de tijd toen er nog geen 2 
procent vakantietoeslag werd toegekenil 
en er ook nog geen sprake was van 6 
procent salarisverhoging of 10 procent 
extra verhoging. 

Ik begrijp dat iemand, die f 20.000 
(maximum-pensioengrondslag) verdient 
en op f 22.000 komt, zal zeggen: het 
zou mij aangenaam zijn indien die 
f. l<l.OOO ook werden opgetrokken met 
Itetzelfde percentage dat nu is gaan 
gielden. 
f Nu de nieuwe pensioenpremies wor

den vastgesteld en de hogere ambtena
ren ook een aanmerkelijk hogere premie 
gaan beWen, waardoor als het ware het 
verze'keringsbedrag voor hen veel hog"!r 
wordt, vindt de heer Ritmeester dat zij 
ook het recht hebben, dat voor hen een 
pensioenplafond wordt vastgesteld, 
waarop zij recht hebben. Dat recht is 
hun in de loop der jaren in sterke mate 
ontnomen. 

* * * 
Een andere grief van de heer Rit· 

meester was, dat in de nieuwe 
pensioenwetten nog geen a1.1tomatische 
aanpassing van de pensienen is opge
nomen bij wijziging van het loonpeil. Als 
de inflatie toeneemt en de kosten van 
het levensonderhoUd stijgen, zullen de 
pensioenen weer moeten wachten. 

Wanneer men kennis neemt van de 
plannen tot verhoging van de P.T.T.
tarieven en spoorwegtarieven, wanneer 
men ziet dat gas, elektriciteit en water 
en alle noodzakelijke levensbehoeften 
duurder worden, dan zal men niet on
waarschijnlijk weer een aanpassing van 
de salarissen krijgen, maar een aanpas
sing van de pensioenen zal moeten 
wachten op een wettelijke regeling. 

Alle verlangens van de Kamer sneed 
minister Struycken af met de concessie 
de pensioenpremie voor oude en nieuwe 
ambtenaren gelijk te maken op voor
waarde, dat van andere wensen zou 
worden afgezien. De Kamer had er uit
gebaald wat mogelijk was en omdat het 
noodzakelijk is, dat de nieuwe pen· 
sioenwetten 1 januari a.s. in werking 

G. RITMEESTER 
...... cijfermateriaal ..... . 

treden, heeft men het de minister ver
der inderdaad niet moeilijk gemaakt. 

Men wacht nu op het eindrapport van 
de staatscommissie die de algemene 
voorziening van de pensienwetgeving 

. bestudeert. Dit rapport verwacht minis-
ter Struycken in de loop van het vol
gende jaar. Misschien verschijnt het 
zelfs in het eerste halfjaar van 1957. 

Commissie herziening 
l(emeenteprogram ingesteld 

Met het oog op de in 1958 te houden 
Gemeenteraadsverkiezingen zal het Ge
meenteprogram van onze Partij, dat in 
zijn huidige vorm van 1953 dateert, op 
verschillende punten wederom moeten 
worden herzien. 

In verband hiermede zal in de loop van 
Januari een commissie ad hoc van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de V.V.D. worden ingeste,d, waaraan 
deze herziening wordt opgedragen. 

Prof. dr. D. Simons te 's-Gravenhage 
heeft zich bereid verklaard het voorzit
terschap van deze commissie op zich te 
nemen, terwijl de heer K. H. Brandt als 
secretaris zal fungeren. 

De verdere samenstelling van deze 
commissie is als volgt: : 
W. C. Booy te Streefkerk 
S. Ereebaart te Middenmeer 
Mejuffrouw mr. J. J. Th. ten Broecke 

Hoekstra te 's-Gravenhage 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam 
D. W. Detteijer te 's-Gravenhage 
Mevrouw G. Doornbos-Oosting te Roodc-

sehooi 
Mr. W. J. Geertsema te Warffum 
Mr. G. A. W. C. Baron van Hemert tot 

Dingshof te Maarn 
H. M. Koornneef te Doorn 
H. Kreuzen te Doetinchem 
Dr. H. K. de Langen te Meppel 
L. K. Lubberink te Nieuw-Buinen 
Mr. G. L. Mens Fiers Smeding te 's-Gra
venhage 
F. M. van Panthaieon Baron van Eek te 
Steenwijkerwold 
Mr. J. C. van Sandick te Eindhoven 
Mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
te Haarlem 
Mr. D. Bchuitemaker te Utrecht 
Mr. H. S. Siebers te Groningen 
Mr. E. H. Toxopeus te Breda 
Mr. B. P. van der Veen te Leeuwarden 
J. L. Verhagen te VIisingen 
A. H. Vfs te Sneek. 

Adres Algemeen Secretariaat: 
Koninglnnegracht 61, Den Haag. 
Telefoonnummem: 11 1 'I 8 8 ea 
11 ~ S 'I 5 (K 1'700). 
Gironummer 6'7880, t.n.v. de se
cretaris vaa de v.v.D. te Den 
Haag. 

Inzake politieke propaganda 
Als men geruime tijd niet in staat is 

geweest actief te zijn in het maatschap. 
pelijk leven, dan heeft men gelegenheid 
eens na te gaan, welke problemen zich 
voordoom op het terrein van de )lblitiek 
en de partijvorming. 

En als een van de hoofdpunten springt 
dadelijk naar voren, het voeren van po
litieke propaganda. 

Gewone propaganda is al moeilijk ge. 
noeg, politieke propaganda vereist tact, 
geduld en doorzettingsvermogen. Om het 
anders te zeggen, voor gewone propagan. 
da kan men best een sprinter zijn, voor 
politieke propaganda moet men een 
stayer zijn. 

Bij politieke propaganda moet men er 
op bedacht zijn veel wanbegrippen, voor
oordelen, gevestigde meningen uit de weg 
te moeten ruimen. Niet, dat die allemaal 
gefundeerd zijn, maar zij zijn er wel. 

Ik wil een voorbeeld geven van heel 
andere aard om dit duidelijk te maken. 
In de radio-hoorspelen van Paul Vlaan
deren komt als vaste figuur altijd voor 
Sir Graham Forbes. 

Door de wijze, waarop wijlen Nico de 
Jong deze rol speelde, kregen de luiste
raars een zekere indruk van deze figuur 
en maakten zij zich een bepaalde voor
stelling van deze persoon, die een van 
de hoofdfiguren uit de hoorspelen van 
Paul Vlaanderen werd. 

.. 

I 
I 

Weet U 't nog? 

1946 
18 December 
Tot nu toe werden ruim 3400 

kunstvoorwerpen en ruim 4000 kis
ten met boeken uit Duitsland te
ruggevoerd. 

Tot de ruim 1500 schilderijen, 
waren er 14 van Rembrandt, 16 
van Rubens, 20 van Ruysdael, 21 
van Jan Steen, 4 van Frans Hals, 
32 van Jan van Goyen, 17 van Ni
colaas Maes en 8 van Gerard Ter
borgh. 

Van de kunstvoorwerpen van bij. 
zondere waarde is omstreeks 80 pct 
teruggekeerd. Van de minder be
langrijke kunstvoorwerpen is tot 
nu toe nog geen 20 pct geresti
tueerd. 

De totale waarde van hetgeen 
Hitler en trawanten uit ons land 
roofden bedraagt f 3640 miljoen. 
Het Commissariaat-generaal voor 
de Nederlandse Economische Be
langen in Duitsland, dat belast is 
met 't terughalen van de goederen, 
die te identificeren zij.n, heeft tot 
en met 15 november 1948 aan in
dustriële goederen, haveninrichtin. 
gen, · spoorwegmateriaal, schepen, 
paarden, vee, auto's en waarde-ar
tikelen tot een totale waarde van 
ruim f 119 miljoen teruggebracht. 

Voor het genoemde bedrag van 
f 3460 miljoen heeft Nederland een 
eis ingediend op de Parijse Con
ferentie voor Herstelbetalingen. 

19 December 
De procureur-fiscaal bij het Bij

zondere Gerechtshof te 's-Graven
hage deelt mede, dat majoor J. N. 
Breunesse, de commandant van de 
voormalige Opbouwdienst-Arbeids
dienst, onvoorwaardelijk buiten 
vervolging is gesteld, omdat de te
gen hem gerezen verdenking onge
grond is gebleken. 

!0 December 
In soms felle debatten, welke in 

middag-, avond. en ten dele ook 
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Toen dit jaar voor het eerst na het 
overlijden van Nico de Jong de rol van 
Sir Graham Forbes gespeeld werd door 
Louis de Bree, had deze het moeilijk. Hij 
had een heel andere wijze van voordra. 
gen dan Nico de Jong. De luisteraars wa. 
ren teleurgesteld, omdat de figuur van 
Sir Graham Forbes niet meer domineerde 
en een heel andere indruk maakte dan zij 
zich hadden voorgesteld. 

Hier had men dus te doen met een be
paalde voorstelling, met een bepaald be
grip, waartegen men heel moeilijk kon 
optornen. En dan heeft men bij Paul 
Vlaanderen nog het voordeel van de 
radio. 

Bij het voeren van politieke propagan
da voor de V.V.D. zal men dat bezwaar, 
waarop ik doelde, ook ondervinden. Maar 
het is te overwinne~ Hoe, daarover een 
andere keer. 

D. W. DETTMEIJER. 

nachtvergaderingen van .18 tot 20 
december in de Tweede Kamer 
zijn gc:houden, heeft de Kamer be
raadslaagd over de door de Rege
ring in de vergadering der Kamer 
van 10 december afgelegde verkla
ring inzake de ontwerp-overeen. 
komst van Linggadjati. 

Een uitvoerige motie-Romme 
<KVP)-Van der Goes van Naters 
(Arb.), waarbij de Kamer, na de 
verdediging van het Regeringsbe
leid door minister Jonkman, uit
spreekt zich met het door de Rege
ring voorgenomen beleid te ver. 
enigen, is hedenmiddag met 65 te
gen 30 stemmen aangenomen. 

Vóór deze motie sternden de 
KVP (op één lid na), de PvdA en 
de Communisten. Tegen stemden 
de AR, de CH, de Partij vaa de 
Vrijheid (namens wie mr. Vonk als 
woordvoerder optrad), de Staatk.
geref en jhr. Ruys de Beeren
brouck (KVP). 

De eerste motie-Romme, mede 
ondertekend door alle andere frac
tievoorzitters, met uitzondering 
van die der CPN, was voordien 
aangenomen met 83 tegen 10 stem
men. Tegen stemden hier alleen de 
tien Communisten. 

Deze motie spreekt als oordeel 
van de Kamer uit, dat .,de vrij
heid en de veiligheid van de 
slachtoffers der gebeurtenissen in 
Indonesië en van de geïnterneerden 
thans in ieder geval behoren te 
worden verzekerd". 

Een motie van de heer Schouten 
(AR), welke was mede-onderte
kend door de fractievoorzitters van 
de CH, de' PvdV en de Staatkun. 
dig-Gereform. respectievelijk de 
heren Tilanus, Biererna en Zandt, 
werd verworpen met 65 tegen 29 
stemmen. De 29 voorstemmers wa
ren de AR, de CH, de PvdV en de 
Staatk.-Geref. Jhr. Ruya de Bee. 
renbrouck <KVP) verliet vóór de 
stemming de zaal. 

De motie-Schouten stelde vast, 
dat de ontwerp-overeenkomst van 
Linggadjati op onaanvaardbare 
wijze prejudicieerde op de bij de 
Regeringsverklaring van 10 mei 
1941 en de Koninklijke rede van 
'1 december 1942 toegezegde Rij~ 

• conferentie van de volken van Ne
derland, Nederlands-Indië, Surina_ 
me en Curaçao en nodigde de Re
gering uit, ten spoedigste tot het 
bijeenroepen van zulk een Rijlts
conferentie over te gaart. 

(Vervolg van pag. 3) 

Daarmede was ons gesprek ten einde en 
konden wij onze geestverwant veel suc

ces toewensen bij de arbeid, die hem wacht. 

op de hoogte is èn iemand, die de financieel
economische en sociaal-economische vraag-

voor moest bedanken. 
Nu lag de keus voor de hand: mr. F. G. van 

Dijk, die juist met het internationaal-economi:
sche aspect van de agrarische vraagstukkeil 
zo door en door bekend is, is daar dan het 
meest voor aangewezen. Als financieel-econo
mische man zal nu uit onze Eerste-Kamerfrac
tie in het Benuluxparlement optreden prof. 
mr. A. N. Molenaar. 

Ondertussen is zijn arbeidsterrein voor de 
naaste toekomst nog weer uitgebreid. De V.V. 
D.-fracties zullen voor het eerste zittingsjaar 
van het Benelux-parlement- twee leden hebben 
te leveren: één uit de Eerste Kamer en één uit 
de Tweede Kamer. 

Na intern beraad leek het onze fracties voor 
de hand te liggen, dat dit dan het beste iemand 
kon zijn, die met landbouwvraagstukken goed 

stukken beheerst. ' 
Hier lagen enige mogelijkheden. Bijvoor

beeld, dat uit de Eerste-Kamerfractie de heer 
Louwes zou worden voorgedragen, in welk ge
val uit de Tweede Kamer-fractie mr. Van 
Leeuwen dan als de financieel-economische ex
pert kon optreden. 

Het bleek echter, dat de heer Louwes (die, 
naar men weet, o.a. voorzitter is van het Land
bouwschap) voorlopig nog te zwaar belast is, 
zodat hij daar, zeker voor het ogenblik, toch 

V oor het eerste zittingsjaar zullen dus onze · 
V.V.D.-kandidaten in het Benelux-parlement 
zijn: prof. mr. A. N. Molenaar en mr. F. G. 
van DiJK. A. 



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

I FABRIEK VAN COMPOSITIEVERVEN 
DELFT - HOLLAND 

I 

DE GROTE DRIE 

een betere toekomst met de V.V.D. 

een betere KIJK op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN . 
Oostplein 45 - Rotterdam 

Tel. K 1800-26777 

-- B'EU"RS CAFE ·RESTAURANT 
COOLSINGEL 48 

Tel 21795 
21796 
22001 

* 
VERZORGING VAN GROTE EN KLEINlil 
GEZELSCHAPPEN. 

PRWA KEUKEN EN WIJNKELDER 

ROTTERDAll 

W. Da.Jkmann 

.. ~ verhuur 

BINGHAM &CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 

I 
VOOR UW WAS 

.. 
NAAB 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
N.V. Stoom- en Chemische WasserU 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam • Telefoo:à 32631-36235 - -. 

• ·.r·•: . 

De V el opA Idem 

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

h•• .... - ..... , .... 11 .... _ .......... 

v..e..c.-•.,..... ..... ............ ... .... .... .,. 11 11 ..... 
,_N,V.De......_ 
Schiedamsedijk 67 A 
Tel. K 1800-22799 

H.V. ST 
~" l. B. MIJNLIEFF - NIJMEGEN 
SLOETSTRAAT 6 T&UlFOON· zone 



VBUHEID EN DXM.()()BATDl 

I ·A. F. v. d. Steen hoven, Delft · 
! ROTTERDAMSEWEG 384 - TELEFOON 01730-21656 . 

Leveringen van zand, grind, grond, enz. 

Massa transporten met 3-zijdige kipauto's. 

Speciale machine trailers voor vervoer 

van draglines • bulldozers - ketels enz. 

WIJ HEBBEN EEN BETER IOEEI 

Yraagt tnlichtlnQeft .. ,. · 

LOOOBRANOERU 

SEYFFÎRT EN VAN HILLO 
. KERKSTRAAT ZWIJNORECH1 TELEFOON K 1850-ó19J 

~------------------------------------------~ 

N.V. 
W. A. HOEK's 

lri.ACBINit. &:N ZUURSTOFI"ABIUU 
Hoofdkantoor ea MachiDefabriû 
... Sehletlam. 

Cempreuora y- alle raeeen en ledereD 4nlk. 
lutallatiU YOOr de bereldiDI Y&D 111Uil'ftOf. lltlbtef -. 

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

Plf. V. Staaldraadkahe1· eu Herculestouwfabriek 

"''---·--"~ 
f 1-· -

YOOrheen 

}. C. DEN HA A.N 
I GOBINOBEM I 

~ 
~ 

N.V. BETONDAK 
fabrieken Arke[ - kantoor Gorinchem 

Specialisten 
in 

Corduroys 
en 

· Mancheste:r, 

! ••••••••••••• 

o.a. bijzonder geschikt 

voor sport- en tuinkleding 

~············· 
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een ouöe naam vooR qoeöe WIJn 

<!> ~ !~,.?,!.~!! •a'!. ~~~'~ 

Opgencnt 
1887 

BEGR~FEN IS 

TRANSPOB~ 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N. V. 
DlllN RAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

BAABL.EM., DELFT, LEIDEN, 
Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 81, 

Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

Scheepswerf & Machinefabriek 
v.b. H. J. KOOPMAN N. V. 
Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKERU 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

H. P. Gelderman & Zonen N. V. 
OLDENZA.QL 

fabrikanten Yan 

ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte· 
katoenen·. rayon· en rayonvezel manutacturen 

De Neikrlandse motor 

met een wereldreputatie. 

N. V. Applngedammer Brouaaotor.fabrtek 

Applngeclam 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Schaverij - Zagedj 

Vuren - Dennen - Oregon Pine - Pitch-PIDe - Helpalen 

Werft leden ·.-voor de V.V.D.! 



VliJHElD IN 
DEMOCRATIE 

• 
Zaterdag 22 decem,er 1956 - Na. 427 

Wens van de redactie: 

leen voorspoedig 1957 

WEEKBLAD VAN Df VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATII 

KERSTFE ST1956 
·ne laatste maand des jaars is er een van 

velerlei verwachting. Aan de aanvang 
vooral voor het kind, tegen het einde ook voor 
de volwassene. Zo althans nemen wij het aan. 
Eeuwenoude traditie stempelt zelfs heel decem
ber tot "advent", tot tijd van verwachting. Die 

. verwachting is dan gericht op de "komst" van 
Hem, wiens geboorte op Kerstfeest wordt her
dacht. 

Misschien klopt hetgeen deze traditie ver
onderstelt niet ten volle meer op de werkelijk
heid van het heden. Naarmate ook het Kerst
feest meer en meer een familie- en geschenkeq
feest is geworden, is de oorspronkelijke bete
kenis van dit "hoge feest" der christenheid 
naar de achtergrond gedrongen. Maar voor 
miljoenen heeft het oude "Hoe zal ik u ont
vangen?" toch nog niet alle zin verloren. 

·Of: is het zo, dat er ook bij hen, die in Kerst
feest nog wel iets. meer zien dan een huiselijk 
feest met zijn bijzondere en behaaglijke intimi
teit; een zekere aarzeling bestaat? 

* * * 

I n het oudtestamentische boek Ezechiël 
staat .. een verhaal, dat in dit verband ~

schien ohze aandacht verdient. De pro:fèêt ,;_:, 
zo wordt het daar beschreven - voelt .zich op 
een ogenblik door Gods hand geleid naar een 
vallei vol doodsbeenderen en hoort zich dan 
toeroepen: "mensenkind, zullen deze beenderen 
weder levend korden?" De profeet antwoordt: 
Heer, Gij weet het. M.a.w.: ik weet het niet, 
mij lijkt het onmogelijk. Maar Ezechiël krijgt 
en aanvaardt de opdracht, dit onmogelijk schij
nende te beproeven. 

Aanvankelijk gelukt het hem slechts, de 
beenderen weer samen te voegen tot lichamen, 
maar de geest was er niet in. Wanneer hij dan 
echter een "geest van de vier windstreken" 
aanroept om de doden weer leven in te blazen, 
geschiedt het wonder: de doden worden levend 
en staan op hun voeten, een ontzaglijk groot 
leger. 

* * * 

We hebben hier duidelijk met een visioen 
te doen. Maar we weten, dat ook 

visioenen vaak in de wereld- en mensengeschie
denis tastbare gevolgen hebben gehad. Zo ook 
hier. En niet alleen voor de profeet, maar voor 
heel zijn volk. Want dit visioen loopt voor Eze
chiël uit op de opdracht: ga nu aan uw volk 
zeggen wat ge gezien hebt. 

Dat volk verkeerde in de ellende der balling
s.chap. Maar nu hoort het de boodschap: God 
zal zijn volk daaruit verlossen en het zal weer 
levend worden in het l;:md zijner vaderen. Die 
boodschap houdt niet alleen de hoop levendig, 
zij wordt nqg werkelijkheid 'ook! 

* * * 

Het begin van Ezechiëls visioen past maar 
al te goed op de huidige wereldsituatie. 

Wij leven als in een doodsvallei, waar wijd en 
zijd verbroken resten verspreid liggen. Resten 
onzer ·idealen en illusies, ruïnes van tot voor 

In verband met de komende feest
dagen zal het eerstvolgende nummer 
van ons weekblad op 5 ianuari a.s. ver
schiinen. 

kort vredige en fraaie dorpen en steden, res
ten van talloze mensenlevens. En als we ons 
dan - gelijk de profeet - hoorden toeroepen: 
gij, zoon der aarde, beproef of nu uw brein het 
vatten kan, dat dit vaneengescheurde weer 
vergaderd kan worden, dan zouden wij geneigd 
zijn, met Ezechiël schouderophalend te zeggen: 
God. moge het weten, wij niet. 

Inderdaad: het kost ons, levende in deze 
verscheurde wereld, moeite, dan n<;>g verder te 
luisteren naar Ezechiëls verhaal . . . o~ naar 
dat van Kerstfeest. Klinkt dit laatste ons niet 
als een spot en een hoon in de oren? 

* * * 

Ook het Christendom kent zijn spannin
gen, zijn onverzoende tegenstellingen. 

Ook de christen kan geen rust hebben in een 
wereld, die weet van vervolgden en ontheem
den, weet van dreiging en geweld. Hij kan al
leen boven angst en onrust en schrijnende te
genstellingen uitkomen, omdat hij wereld en 
leven ondanks alles gegrond weet in God, de 
Heilige en Almachtige. 

Weet hij, weten wij dit altoos? Waarlijk? 
. Och neEm, wqt zowel in het wereldleven als 

in ons pel'sooniük leven wordt dit weten in ons 
aangetast en ondermijnd door allerlei dingen, · 
die twijfel wekken. Daarom moge ik besluiten 
met een verhaal, dat ik eens las, van een jonge 
soldaat, die dodelijk gewond op een slagveld 
lag. 

De avond is gedaáld en heeft een sluier ge
trokken over alle verschrikkingen rondom 
hem. De sterren schitteren aan de nachtelijke 
hemel, die dit oord des jammers overkoepelt. 

Naar die sterrenhemel ziet het oog van de 
gewonde op, die daar nu neerligt, machteloos, 
bewegingloos, een verloren mensenkind temid
den van verlorenen. Hij raakt aan het peinzen: 
hoe is dit alles mogelijk op deze aarde, terwijl 
zich daar zulk een stralende sterrenhemel bo
ven uitwelft? Hem wacht immers slechts een 
ellendige dood in een wereld, waarin niets van 
pure menselijkheid meer over is 

* * * 

Dan ziet hij over het slagveld een donkere 
schaduw bewegen. Een mens, een ge- . 

wonde als hij, kruipt over lijken naar hem toe. 
Het blijkt een "vijand" te zijn, die hem ·heeft 
horen steunen en hem nu een dronk aanbiedt 
uit zijn veldfles. Die enkele teug verkwikt hem 
nog even. Maar méér verkwikt hem het weten, 
dat er zelfs hier nog menselijkheid,' erbarmen, 
medegevoel is. Hij sterft nog diezelfde nacht. 
Maar stervende heeft hij gezien, hoe het van
eengescheurde toch weer vergaderd werd en 
het verdorde toch nog weer van de bodem op
stond. Zelfs van deze door granaten-produkt 
van menselijke boosheid - omgewoelde bo
dem. 

* * • 

De hulp, die de vrije wereld aan de Honga
ren biedt, is maar schamel. Toch wordt 

ook daarin nog iets van die naastenliefde uit
gedragen, die eis is van het Evangelie van 
Hem, wiens komst wij op Kerstfeest herden
ken. Zelfs de dapperen die nu ten offer vallen 
aan het schrikbewind, dat over Hongarije 
raast, mogen althans weten, dat hun landgeno
ten die de grens nog konden overschrijden, 
toch nog iets zien van het licht van waarheid 
en gerechtigheid, dat voor hen in eigen land 
ten onder schijnt gegaan. 

Wanneer Ezechiël in zijn visioenen de 
beenderen weer tot skeletten ziet ver

. gaderen ontbreekt er één ding aan, het belang
rijkste, de geest. 

Zolang wij in eigen leven of in onze wereld 
het zonder de Geest moeten of menen te kun
nen stellen, blijft al ons werk lapwerk. Want 
dan is alle bezieling ons vreemd. Het resul· 
taat: het lukt niet, het ware is het toch niet, 
constateren we dan met Ezechiël. 

De grondtoon echter van diens visioen is 
deze: Bij . mij is niets onmogelijk, spreekt de 
Heer. Uit het graf .van uw ballingschap, uw 
nedergang, uw ontmoediging zal Ik u verlos
sen en gij zult weer levend worden. 

Is dit geloof er in ons, nu? 
O~k als wij thans het Kerstfeest tegemoet 

gaan? 
"Het licht schijnt in de duisternis". 
Dat wij dit verstaan! de R. 

Ter inleiding van onze 
landhoowJ•nhriek 

I n het kader van de in het tweede halfjaar ge
leidelijk ingevoerde vernieuwing van ons blad 

doet het ons genoegen, thans ook een 14-daags 
landbouwrubriekje te kunnen aankondigen. 

Een rubQjek, die niet r:· '~rst is bedoeld voor 
de rechtstreeks belanghebbenden in de agrarische 
sector - zij hebben o.a. hun eigen vakpers, waar 
de problemen dieper kunnen worden besproken -
maar vooral voor hen, die nog altijd vreemd staan 
tegenover deze tak van ons economische leven. 

Voor de tweede wereldoorlog was de volslagen 
onbekendheid met en de onverschilligheid van de 
gemiddelde "stedeling" voor de betekenis van het 
"platteland" nog aanmf!rkelijk groter. 

Oorlog en bezetting hebben ongetwijfeld velen in 
ons volk de ogen geopend voor de onschatbare 
betekenis van landbouw, tuinbouw e1~ veeteelt voor 
ons volksbestaan. 

Dat is al een grote vooruitgang, maar het is nog 
niet voldoende. 

Het is goed, wanneer ons volk als geheel en 
ons liberale volksdeel in het bijzonder, leert inzien, 
welk een gevaar, ook voor ons volkskarakter, is 
gelegen in de bedreiging van het voortbestaan 
van een zelfstandige, eigengeërfde Nederlandse 
boerenstand. 

In ons vorige nummer heeft men reeds nadere 
bijzonderheden kunnen lezen over het Landbouw
congres van de V.V.D., dat op 2 en 3 maart op 
Woudschoten zal worden gehouden. 

De redactie van ons blad wil op haar wijze me
dewerlten aan het nader tot elkander brengen van 
het agrarische en het niet-agrarische deel van ons 
volk. 

HC't heeft daartoe tot zijn grote genoegen !r. L. 
G. Oldenbanning, oud-secretaris van het Drents 
Landbouw GenootRchap en oud-redacteur van het 
Drents Lanclbouwblatl, thans hoofd van de bulten
dienst pers en propaganda van het Bedrijfslabora- -
toriurn voor Grond- en Gewasonderzoèk te Arn
hem, tevens lid van Iwt hoofdbet!tuur van de V. 
V.D., bereid gevonden, een veertiendaags land
bouw-rubriekje in ons blad te verzorgen. 

Een rubriekje, waarin geen ,.zware" problemen 
zullen worden behandeld, maar, overeenkomstig 
het karakter van ons blad, getracht zal worden, op 
eenvoudige wijze ook de leek op dit gebied iets te 
vertellen over de betekenis van deze tak van ons 
volksbestaan en van hetgeen het agrarische deel 
van ons volk beroert. 

In dit nummer treft men voor de eerste maal 
deze rUbriek aan. 

De uiteindelijke vorm is weilicht nog niet defi
nitief. We zullen aan de hand van de opgedane 
ervaring t.z.t. nog nader overwegen, op welke 
wijze deze haar blijvende gestalte in ons blad zal 
kunnen vinden. A. 



Flitsen van Het Binnenlwf (I) 

Suiker. benzilte en gedistilleerd duurder • Sombere financieel· 
economische toestand als gevolg van loon· en priispolitiek • De 
ciifers kloppen vrijwel precies • Mr. H. F. van Leeuwen waarschuw· 
de reeds vorig iaar • Nieuwe verzwaring van belastingen nog te 
verwachten • Maatregelen aUeen zuiver te beoordelen als het 
gehele plan voor bestedingsbeperking bekend is. 

Onze :t:ractie heeft vorige week l.n 
de Tweede Kamer tegen de be

lastingverhoging op suiker, benzine en 
gedistilleerd gestemd, nadat de motie 
van prof. Oud was verworpen om de 
belastingen nog even ongewijzigd te Ia.. 
ten, opdat de Kamer op een later tijd
stip beter zou kunnen oordelen over de 
regeringsvoorstellen wanneer ook de 
plannen bel:end zijn omtrent bezuiilli
ging en verdere verhoging van de belas
tingen in het kader van de bestediJ!·gs
beperking. Dan zouden de verschillende 
maatregelen onderling tegen elkaar 
kunnen worden afgewogen. 

Met uitzondering van de woordvoer
der van de Partij van de Arbeid had
den alle sprekers het als een be·zwaar 
gevoeld, dat over bepaalde maatregelen · 
moest worden beslust zonder bekendheid 
met de verdere plannen van de rege
ring. Maar· bij de stemming over de 
motie-Oud schaarden ziCh alleen de 
communisten en de staatkundig-gere
formeerden achter de motie, zodat zij 
met 109 tegen 21 stemmen werd ver
worpen. 

Onze fractie heeft nog wel haar stem 
gegeven ~n een amendement van de 
K.V.P.'er dr. Lucas om de verhoging 
van de belasting op benzine een_ tijdelijk 
karakter te geven tot 1 januari 1959. 
Alleen ·de P. v. d. A. stemde tegen dat 
amendement. De reden waarom prof. 
Oud vóór het amendement sterrw'le was 
vooral het leed te verzachten van dr. 
Lucas, drie zo'n moeite had de verhoging 
van de benzinebelasting te slikken. 

* * * 

Alvorens het belastingdebat begon, 
legde minister Hofstra, heel on

gewoon, een verklaring af over de zor
gelijke financieel-economische toestand, 
waarin hij o.a. meedeelde, dat het tekort 
op de betalingsbalans over 1956 wordt 
geschat op 500 à 600 mdljoen gulden en 
dat de deviezenreserves van de Neder
landse Bank zijn gedaald van f 464 7 
miljOen eind 1955 tot f 3908 miljoen op 
3 d~ber j.l. 

Die schildering van de financiële toe
stand had voor onze geestverwant mr. 
H. F. van Leeuwen niets verrassends. 
Zij is de log1ische consequentie, zei hij, 
van de gevolgde loon- en prijspolitiek, 
tezamen met een beleid, waarbij te zeer 
tot investeren werd gepri·l,;keld, een be
lejd van vasthoUden aan 'n te lage rente 
en van een onjuiste kredietpolitiek van 
de semd-officiële instanties. 

Het kon niet anders dan dat daaruit 
een overbesteding rou result~ren, die 
ons nu is "M.,.,_,...,".,d~"t i!l een dratnati-

DR. LUCAS 
...... moeilijk slikken ...... 

sohe schildering van de betalingsbalans 
en de' financiële toestand. De minister 
heeft bierbij het slechte voorbeeld ge. 
Volgd van het S.E.R.-rapport om alleen 
maar over symptomen en niet over de 
oorzaken van het scheeflopen van een 
en ander te spreken. 

Wij hebben namelijk te doen met een 
beloningsinflatie, die .ik op 450 miljoen 
becijfer, aldus mr. Van Leeuwen. Wij 
hebben voorts een bestedingsinflatie op 
het gebied der investeringen, die ik op 
circa 500 miljoen stel. B~i volle werkge. 
legenbeid _en vasthouden aan prijzen en 
tarieven zonder rekening te houden met 
gestegen kostenelementen moet dit in 
een achteruitgang van de betalingsba
lans resulteren tot de som dezer ·be
dragen. 

Met behulp van de bijlagen van het 
SER-rapport kunt u deze cijfel"S veri
fiëren. Er wordt daarin namelijk gesteld 
een toeneming van de arbeidsprodukti
viteit van &,8 % en van de loonsom per 

werknemer van 9 %. Tegenover een to
ta1e loonsom van 14 miljard. betekent 
dit een beloningsinflatie van 450 miljoen 

De investeringen zijn in 1956 tegen
over 1955 gestegen met 800 mil

joen, te weten 300 miljoen in de indu
strie, 150 miljoen in de sector verkeer, 
150 miljoen in de see' 'r woningbouw, 
100 miljoen bij de overheidsinvesterin
gen van het Rijk en voor 100 miljoen bij 
de gemeenten. Som: 800 miljoen ofwel 
12 1h % stijging vergeleken bij 1955, ter
wijl 5 % een meer normaal cijfer zou 
zijn geweest. 

De vergelijking met 1955 mag gerust 
worden gemaakt, omdat het een jaar 
was waarin een evenwdcht in on,ze eco
nomie was bereikt. 

De overexpansie beloopt hier dus cir
ca 500 miljoen. 

De overbesteding, samengesteld 950 
miljoen bedragende, vinden wij terug in 
de betalingsbalans, die naar de calcula
ties van het S.E.R.-rapport met 940 mil
joen slechter wordt dan verleden jaar. 
Het klopt vrijwel precies en de minister 
behoeft het geenszins zo voor te stellen 
alsof dit als een verrassing uit de lucht 
is komen vallen. 

Dit tekort wordt teruggevonden in de 
deviezenpositie, want het wordt voor 
het overgrote deel gefinancierd door 
het aanspreken van geldliquiditedten, 
waartegenover deviezen worden opge
vraagd. De middelen van de geld- en 
en kapitaalmarkt drogen hierdOOr op; 
een noodtoestand i:s daardoor ontstaan, 
die om ingrijpen vraagt. Alles loopt 
verkeerd, doch niet anders dan moest 
worden verwacht. 

* * * 

Reeds verleden jaar, aldus vervolg
de de heer Van Leeuwen, heb ik 

in deze Kamer· kraohtig gewaarschuwd 
tegen de overspanningsverschijnselen 
die zich aftekenden en op remming aan
gedrongen. 

In mei j.l. heb ik de loop van zaken 
voorspeld bij de behandeling van het 
wetsontwerp op de afbetalingsovereen-

t komsten. Uitvoerig sprak ik er over bij 
de algemene fnnanciële beschouwingen 
over de begroting. Ik heb verschillende 
publikaties aan het onderwerp gewijd. 

Ik maakte de indruk van een defecte 
grammofoonplaat, die steeds hetzelfde 
herhaalt, merkte de minJister van Eco
nomische Zaken op. Blijkbaar niet vaak 
en luid genoeg, want eerst nu krijgen 
wij van regeringswege een erkenilling. 

Onderwijl gaat de minister van Eco
nomische Zaken door met het propage
ren van een onhoudbaar prijsbeleid van 
camouflage. 

* * * 

De Staatsfinanciën zijn in januari 
1956 nog in evenwicht, in óie zin 

dat wij zien, dat uit de eigenliJke uit
gaven van de centrale overheid geen in
flatoire tendenzen voortvloeien. 

Deze mening wordt in het S.E.R.-rap
port gedeeld. Dlit is echtèr ten dele te 
danken aan het feit, dat door vervroeg
de inning de belastingontvangsten ruim 
hebben gevloeid. Ik kan mij levendig 
voorstellen, aldus mr. Van Leeuwen, 
dat de minister van Frinanciën voor 1957 
het evenwic'l;lt in de staatsfinanciën 
somber inziet en dus maatregelen wil 
nemen om dit evenwicht te handhaven. 
De meevaller van 1956 zal zich ndet her
halen en tal van uitgaven zijn belang
rijk hoger. 

Omdat het wel vaststaat, dat de over
besteding niet van de staatshuishouding 
is uitgegaan, gaat· het om evenwichts,. 
behoUd en niet om evenwichtsherstel. In· 
deze situaNe is het de bestedingsbeper
king van de overheid zelf die prioriteit 
moet hebben. Belastingverhoging dient 
daarna te komen. Waarmee niet bedoeld 
is te zeggen, dat wij ndet bereid zouden 
zijn tot medewerking aan enkele fiscale 
maatregelen. .. 

* * * 

Met grote verwondering had mr. 
Van Leeuwen kennis genomen 

van de mededeling van minister Hof
stra, dat het eventueel duurder worden 

MR. VAN LEEUWEN 
...... grote verwond<;ring .. 

van de produkten van' de landbouw zal 
moeten worden gefinancierd doo.: de 
overheid. 

Hier is de minister volkomen op de 
verkeerde weg. Indden zou blijken, dat 
de prijzen, zoals die gelden voor Iand
bouwprodukten, te laag zijn, zullen de 
consumentenprijzen moeten worden ver
hoogd, niet de belastingen. 

Overigens wilde mr. Van Leeuwen 
zich niet aansluiten bij de aanbeveling 
van de minister tot slaafse opvolging 
van het S.E.R.-rapport. 

Hij gaf de regering in overweging een 
eigen lijn te volgen en raadde haar aan 
goed na te gaan of de bestedingsbeper
king van 700 miljoen wel een beste
dingsbeperking tot dit bedrag is. Voor 
zichzelf is hij voorlopig tot een andere 
conclusie gekomen en wel tot deze, dat 
wij er met het opvolgen van de raadge
Vlingen van de S.E.R. niet zijn. 

Dit blijkt uit de te geringe verbete
ringen van de betalingsbalans, die de 
S.E.R. voorspelt na de opvolging van 
zijn raadgevingen. De regering moet 
regeren en niet de S.E.R. 

• • • 

Met de voorstellen tot verhoging 
van de belasting op suiker, ben-

2line en gedistilleerd heeft de regering 
de Kamer in een onaangename dwang
positie gebracht. Aanvankelijk leek het 
dat beslist moest worden over een ruil: 
dat een tijdelijke algehele afschaffing 
van de omzetbelasting op textiel blijvend 
zou worden, en dat daartegenover een 
tweetal andere kostprijsverhogende be
lastingen zouden worden verzwaard, zij 
het dan, dat uit de ruil een netto-bate 
voor de schatkist zou voortvloeden. 
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Maar in het S.E.R.-rapport, waar de· 
regering ziCh acllter heeft gesteld, 
W«dt reeds rekening gehouden met de 
verhogling van de· belasting op suiker, 
benzine en gedistilleèrd en komt onder 
de aanbevelingen voor een (verdere) 
verhogling van de indirecte belastingen 
met 60 miljoen. 

Terwijl wij heden bezig zijn te beslis
sen over de afschaffing van een belas
ting (op textiel) die juist dit bedrag 
zou opbrengen, zullen wij dus bij wijze 
van spreken, morgen genoopt worden 
een soortgelijke belasting te gaan in
voeren. Deze wijze van · behandeling 
staat ons n[et aan. Want dan zou het 
toch nu reeds voor de Kamer moeten 
vaststaan, dat de nieuw voor te stellen 
verzwaringen te verkiezen zullen zijn 
boven de invoering van de in 1955 ver
laagde omzetbelasting op textiel. 

De regering heeft de voorkeur gege
ven aan verzwaring van belasting op 
benzine en gedistilleerd. De heer Van 
Leeuwen k·on zich deze voorkeur wel in
denken, maar hij vroeg of de regering 
daarbij ook heeft overwogen de omstan
digheid, dat na de nu voorgestelde 
maatregelen een nieuwe verzwaring van 
belastingen, die op de consumptie druk
ken, moet worden ingevoerd. 

Zonder een duridelijk antwoord op deze 
vraag mag de regering in redelijkheid 
geen uitspraak van de Kamer verlan
gen. De regering zal ons moeten voor
leggen een plan tot bezuiniging en 
eventueel tot belastingverzwaring. In 
afwachting daarvan doen wij beter op 
niets vool'Uiit te k>pen en zou bij een
voudig amendement besloten kunnen 
worden tot tijdelijke continuëring, voor 
drie of zes maanden, van de vrijdom 
van textiel voor de omzetbelasting. 

Mocht de regering hiervOOr beslist 
een compensatie willen, dan zou deze in 
een gedeeltelijke verwezenlijking van de 
voorstellen gevonden kunnen worden. 

Aan het denkbeeld van de heer Van 
Leeuwen gaf prof. OUd concrete vorm 
in een motie. V oor het betoog van prof. 
OUd moge worden verwezen naar de 
Flitsen (II) elders in dit nummer. 
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Tweede weekend 
Liberaal Gesprek-centrum . te Lunteren 

Onderwerpen: Wonin~bouw en Ambon 

Op 19 en 20 januari 1957 zal ~ tweede weekend van het Liberaal ~ 
sprekeentnon in Hotel "De Boeckhorst" te Lunteren worden gehouden. 

In dit tweede weekend zal zaterdagavonds ds. J. H, Ritzema Bos uit 
Doetinchem spreken over de kwestie Ambon, terwijl mr. D. Schultemaker 
des zondags het woord zal voeren crver het probieent van de wonin«boaw 
in ons land. 

Alle kamers van Hotel ,,De Boeckhorst" te Lonteren zullen worden ver
warmd en in verband hiermede is de prijs voor een compleet weekend iefB 
verhoogd moeten worden. 

De totale kosten voor het complete weekend bedragen thans f 10,.. per 
persoon. Voor dit bedrag ontvangt men des zaterdagavonds een -e 
maaltijd, logies met ontbijt, zondags tussen de middag een bro•dmaaltijd 
en 's avonds voor ~ vertrek wederom een warme maaltijd. 

Het programma voor dit weekend ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 19 januari '57: 4 uur: aankomst der deelnemers; 
6 uur: maaltijd; 
8 uur: ds. J. H. Ritzema Bos spreekt over 

de kwestie Ambon. 

Zondag 20 januari '57: 9-10.30 uur: ontbijt; daarna wandelin&" of kerk-
gang; 

12.38 uur: broodmaaltijd: 
2 uur: mr. D. Schuitemalwr spreekt over 

Woningbouw; 
5.00 uur: warme maaltijd; 
6.30 uur: vertrek der deelnemers. 

Opgave voor deelname u i t s 1 u i ten d door overs«hrijving van het bedrag 
ad. f 10,.. per persoon op girorekenill&' no. 67880 t.n.v. de Secretaris der 
V.V.D. te '8'-Gravenhage. 

Aanmeldingen voor deelname worden behandeld in volgorde van binnen
komst, terwijl aan alle deelnemers na ontvangst van het verschuldigd 00-
d:r&&" - bewijs VIUl deelneming zal worden toegezonden. 

.,.". •.. ·.···--.-.-.-.·.-.-.-.-......... ·.·.·-·-·.-.·.···-·.-.·~·-·······-·.-.-.-... ·.·-·.·.:-.-.·.·.·······-·-· ... 
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p.an, WEEK tot WEEK * In verbanel met de komende feest.' 
dagen zal het Algemeen Secretariaat 
van de Partii te Den Haag op maandag 
24 en maandag 31 december a.s. ge-Oorlog of vrede ? 

Nog steeds houdt de internationale ont
wikkeling de gemoederen allerwegen 

bezig. Er is een ~kere stilte ingetreden, maar 
elkeen voelt, dat deze stilte er slechts een is, 
die aan de storm voorafgaat. Storm zal er on
getwijfeld komen, alleen weten wij nog niet uit 
welke hoek ze zal gaan waaien. 

Men behoeft noch optimist, noch . pessimist 
te zijn om in alle objectiviteit te kunnen vast
stellen. dat het communisme zich in een crisis 
bevindt. 

De satellietlanden van Rusland zijn zonder 
uitzondering niet voor de volle honderd pro
cent betrouwbaar te achten voor de Russische 
communistische machthebbers. Óok in de Sov
jet Unie zelf is een groeiend verzet onder de 
jonge intellectuelen onmiskenbaar. 

Deze ontwikkeling is op zich zelf voor de 
vrije wereld verheugend, maar zij kan daarom 

-niet minder gevaarlijk zijn. 
Wij zijn van oordeel, dat het vooral de West

Duitse minister van Buitenlandse Zaken is ge
. weest, die deze situatie op de juiste wijze in 
een vergadering van de Verenigde Naties heeft 
gekenschetst. 

De. ontwikkeling in de Oostelijke Staten van 
Europa is voor het Russische communisme een 
uiterst pijnlijke zaak. De grote vraag is echter 
thans hoe de Russische machthebbers op deze 
ontwikkeling zullen reageren. 

Een soortgelijke ontwikkeling doet zich voor 
in de Arabische landen, waar de Russische in
filtratie niet precies "volgens de plannen" is 
verlopen._ 

Hoe zal Rusland hierop tenslotte reageren? 
Dit is de belangrijke vraag. die de gehele we
reld nog steeds in een beklemmende spanning 

'houdt. 

* * * 

Twee theorieën 
. Met betrekking tot het bovenstaande, zijn 

er twee theorieën, die respectievelijk 
zijn gebaseerd op de redelijkheid en de even

. tuele onredelijkheid van de Sowjet Russische 
leiders. 

Gaat men uit van de redelijkheid of, zo men 
wil, van de veronderstelling, dat de machtheb-

. bers in Rusland, hoe dan ook, hun gezond ver
stand zullen bewaren, dan behoeft de huidige 
toestand niet tot een paniekstemming te lei
den. 

Immers, de wereld heeft een dergelijke situa
tie reeds eerder na de tweede wereldoorlog ge
kend. Wij denken hierbij aan de wel zeer ern
stige incidenten in Oost-Berlijn en aan de strijd 

· in Korea. 
Ook in deze gevallen werden niet alleen be

dreigingen geuit, maar kwam het openlijk tot 
· wapengeweld. Een wapengeweld evenwel, dat 

zich localiseerde en dat zich niet uitbreidde 
• tot een derde wereldoorlog. De Russen stelden 

het Westen op de proef en gingen tot het uiter
ste {zie vooral Korea) zonder evenwel een we
reldbrand te forceren. 

De situatie in de Arabische landen en ook in 
Hongarije kan evenzeer van dien aard zijn. 
Zelfs een gewapend conflict in de Arabische 
landen behoeft niet buiten de locale sfeer te 
treden. En in dit verband zou men kunnen 
stellen, dat Rusland nu wat de ontwikkeling 
in de Arabische staten betreft heel goed weet 
waar het aan toe is. 

Maar deze medaille heeft ongetwijfeld ook 
een andere zijde. De ontwikkeling in de Oost
Europese staten kan voor de Sowjet-machtheb
bers fataal zijn. Zo fataal, dat de redelijkheid 
zoek raakt en het communisme in een wereld
oorlog nog de enige kans ziet zich te handha
ven of "met ere" ten on.iier te gaan. 

Zodra er sprake zou zijn van een wanhoopa
politiek is uiteraard elke redelijkheid zoek en 
heeft het opbouwen van theorieën geen enkele 
zin meer. 

De wereld wacht in angstige spanning af. 
Het enige wat de westerse wereld kan doen, is 
paraat zijn en zijn paraatheid versterken. Het 
heeft geen andere keuze. 

Dit beeld is ongetwijfeld somber, maar niet 
onwaarschijnlijk. Als het zo ver zou komen dat 
de wereld moet kiezen, welnu, dan moet zij ook 
kiezen. 

Als ons ooit het mes op de keel zou worden 
gezet zou men zeker niet ten onrechte de vraag 
kunnen stellen, waarom onze vrijheid en onze 
levens meer waard zijn dan die van de Hon
gaarse vrijheidsstrijders. 

* * * 

Merkwaard~ liberaal of 
katholiek geluid? , 

Bij de jongste Kamerdebatten heeft onze 
fractieleider prof. Oud zeker niet ten 

onrechte een ernstige waarschuwing laten ho
ren met betrekking tot de positie en de invloed 
van de Sociaal Economische Raad. 

Prof. Oud zeide o.m., dat het in Nederland 
niet zo moet worden, dat in de S.E.R. in het 
overleg tussen twee belangrijke groepen be
paald wordt, hoe het beleid zal zijn, dat in 
Nederland zal worden gevoerd. 

Prof. Oud wenste volkomen terecht, dat dit 
beleid zal worden gevoerd en bepaald door de 
Regering en onder verantwoordeqjkheid aan 
en met medewerking - voor zover het wetge-

sloten ziin. · 

vende maatregelen betreft- van de Volksver
tegenwoordiging. 

Als wij dat niet doen, zo zeide prof. Oud, 
gaan wij langzamerhand het gezag van de Re
gering en van de Volksvertegenwoordiging 
volstrekt ondermijnen. 

Prof. Romroe nu, uit in de Volkskrant zijn 
verbazing over hetgeen prof. Oud met betrek· 
king tot de S.E.R. heeft gezegd. Prof. Romme 
spreekt in dit verband dan ook van 'n "hoogst · 
merkwaardig liberaal geluid". 

Welnu, wij laten die merkwaardigheid nu 
maar verder voor wat zij is. 

Maar nog veel merkwaardiger is het feit, 
dat zowel het orgaan De Katholieke Werkge
ver en als wij ons niet vergissen, het katho
li_eke dagblad: De Tijd, zich in een soortgelijke 
zm hebben wtgelaten als prof. Oud in de Ka· 
mer deed. 
· In de gedachtengang van prof. Romme zou
den wij in dat geval dus van een "merkwaardig 
katholiek geluid" moeten spreken. 

Hoe dan ook, merkwaardig blijft het. Dat is 
een feit. 

KERSTDROOM VERVUI~D 

CADEAU'I'JES VOOR HOFSTRA 
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Flitsen . van Het Binnenhof (11) 
Buitenmodel-vertoning in de Tweede Kamer • Angstpsyc:hose 

van minister Hofstra • Prof. Oud he~ft medeliiden met hem • 
Grotere verantwoordeliikheid voor de financ:ieel-ec:onomisc:he 
toestand ligt bii miaister Ziilstra - De reden waarom onze frac:tie 
tegen de belastingverhoging stemde. 

De sombere verklaring over de fi
nancieel-economische toestand dit 

minister Hofstra vorige week in de 
Tweede Kamer aflegde voor de aanvang 
van het belastingdebat, noemde prof. 
Oud een buitenmodel-vertoning, waar
van hij zich had afgevraagd: was het nu 
zo nodig, dat deze buitengewone verto
ning werd gegeven, deze coup de théatre; 
het optreden van de minister bij het be
gin of liever vóór het begin van de be
raadslaging? 

Ik kan daarvoor geen andere verkla
ring vinden, aldus prof. Oud, dan dat de 
minister een beetje heeft verkeerd on
der invloed van een soort angst-psycho
se. Ik bedoel niet een angstpsychose ten 
aanzien van de financiële toestand, want 
de minister zei, dat hij tegelijk de Ka

. mer een beetje gerust wilde stellen. De 
toestand was wel ernstig, maar niet alar
merend. 

Daarmee was .hij met zichzelf in te
genspraak want de gehele rede van de 
minister was toch bedoeld om alarm te 
ma•ken. Dat heeft blij~baar enigszins ef
fect gehad. De heer v. d. Wetering zei, 
dat de staatspapieren waren gedaald op 
de beurs. Als dit gebeurt, is het niet een 
goed effect van de rede van een minis
ter van Financiën. 

Men moet met een dergelijke alarme-
. ring voorzichtig zijn. Omdat men met 
deze alarmering het vertrouwen in onze 
gulden ondermijnt, werkt men juist de 
bestedingSbeperking tegen, want het is 
een van die wonderlijke dingen, dat er, 
nadat het vertrouwen in die gulden ii! 
ondermijnd, veel mensen in Nederland 
zijn, die zeggen: ik ga mij veel uitgaven 
veroorloven; ik koop maar liever een 
televisietoestel of iets anders, want mis
schien is over een poosje de gulden min
der waard en voor mijn guldens heb ik 
toch maar liever goederen in huis. 

Deze minister is gelkomen in een toe
stand waarvoor hij, althans als bewinds
man, niet verantwoordelijk was. Dit 
heeft zich allemaal afgespeeld onder het 
vorige kabinet. Daarvoor dragen twee 
van zijn collega's, van Sociale Zaken 
(lonen) en van Economische Zaken (prij
zen) een zeer grote verantwoord!)lijk
heid. 

Eigenlijk is de minister van Eeonomi
sche Zaken (prof. Zijlstra) in de sterk
ste mate verantwoordelijk voor de fi
nancieel-economische ontwikkeling zoals 
wij die in de achter ons liggende periode 
hebben gekregen. Gedurende de achter 
ons liggende jaren hebbeft wij telkens an 
tellkens gewaarschuwd. 

* * * 

Natuurlijk moeten wij de consequen
ties van de toestand, waarln wij 

op het ogenblik staan, aanvaarden. Dat 
geldt ook voor de oppositie. Wij zijn op
positie, maar dit neemt niet weg, dat 
wij het regeringsbeleid op zijn eigen me
rites zullen beoordelen. Wannee; er be
paalde maatregelen moeten worden ge-

MINISTliR HOFSTRA 
•••... angstpsychose? .... _ 

1\omen, cMe wij juist ea aoodzakeli;jk 
achten, ook al zijn zij onaangenaam, dan 
zal de regering daarbij op onze steun 
kunnen rekenen. 

Wat is op het oge!l'blik nodig en wat 
moet er dus gebeuren? Wij hebben ge
hoord, dat de regering het advies van de 
S.E.R. in het algemeen wel aanvaardt, 
maar dat zij het nog verder moet bestu
deren en dat het nog nader moet worden 
uitgewerkt. 

Het wonderlijke is, dat nu bepaalde 
maatregelen van de Kamer worden ge
vraagd, die wij pas op hun juiste meri
tes kunnen beoordelen als wij het gehele 
plan van de regering kennen en als wij 
in de Kamer een gedachtenwisseling met 
de regering hebben gehad over het ge
hele probleem van de bestedingsbepe,·
king. 

Terwijl die hele zaa!k dus nog han
gende is, komt de minister met bepaalde 
voorstellen en nu wordt de Kamer. onder 
druk gezet om vóór 1 januar·i die maat
regelen te aanvaarden, zoals oe rege
ring ze heeft voorgesteld zonder dat wij 
hebben kunnen spreken over het grote 
probleem van die bestedingsbeperking 
zelf. 

Nu is de vraag deze: is het juist, af
gezien van de vraag hoe men denkt over 
de belastingverhoging op suiker, benzine 
en gedistilleerd en de definitieve vrij
stelling van textiel voor de omzetbelas
ting, om deze dingen er uit te halen en 
belangrijke beslissingen te nemen voor
dat wij het grote algemene debat heb
ben gehad? 

Dit is naar de mening van prof. Oud 
bepaald niet juist. Hij kon de noodzaak 
daarvan ook niet inzien. Er zal immers 
geen maanden en maanden moeten wor
den gewacht op het plan van de rege
ring. Er mag integendeel worden ver
wacht, dat de nota van de regering .de 
Kamer spoedig zal bereiken. En prof. 
Oud heeft geen enkel bezwaar om voor 
het bespreiken van deze zaak het kerst
reces te onderbreken. 

* * * 

Een en ander betekent voor mij, al
dus onze fractievoorzitter, dat wij 

de toestand die thans bestaat op het ge
bied van de belastingheffing (dat wil 
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PROF. OUD 
...... voorzichtig met alarm ...... 

zeggen: in. hoofdzaak het bestaan van 
een tijdelijke vrijstelling van omzetbelas
ting op textiel en suiker, die met ingar.g 
van 1 januari a.s. automatisch zou ver
valle~) nog even moeten handhaven. 

Waarom heeft de regering niet ge
zegd: wij zullen de beide vrijstellingen 
zeer tijdelijk verlengen - dat was in 
beide Kamers zonder enige moeilijkhe
den aangenomen - tot februari, even
tueel tot maart. Dan hebben wij t:jd om 
tezamen rustig te bespreken wat wij wil
len: of die vrijstelling vervallen moet 
blijven, geheel of gedeeltelijk, en wat 
daar tegenover moet staan, Dan kunnen 
wij dit bezien in het kader van het ge
hele plan. 

Ik zeg volstrekt niet, dat mijn vrien
den en ik zich in de omstandigheden, 
waaronder wij op het ogenbli'k verkeren, 
tegen iedere belastingverhoging zullen 
verzetten. Wij begrijpen best, dat een 
belastingverhoging op een bepaal(: mo
ment onvermijdelijk zal blijken, _maar 
wij willen het geheel zien. Md name 
willen wij in de plannen van de rege
ring de verhouding zien tussen bezuini
ging en de belastingheffing, 

* * Regeert de SI:H of regeert de. regering? 
Minister Hofstra antwoordde dat hij 

uitstel tot 1 februari of l maart 
ver onvoldoende vond. Als men het 
vraagstuk iets rustiger gaat bepraten, 
duurt het overleg wel wat langer, aldus 
de minister, die meedeelde dat de grond
gedachte van de verhoging van de belas
ting op suiker, benzine en gedistilleerd, 
geboren is op de eerste dag dat hij in het 
gebouw aan de Kneuterdijk mocht zit
ten, terwijl zijn ervaring van tien jaar 
in de Tweede Kamer hem heeft geleerd, 
dat 'slechts door zeer grote medewerking 
van iedereen in de Kamer het mogelijk 
is geweest binnen acht weken deze voor
stellen te kunnen behandelen. 

De angstpsychose van de minister 
zag prof. Oud echter tach nog 

even anders. Het was een angstpsychose 
tegenover de Kamer. 

Prof. mr. P. J~ Oud waarschuwt vo~r ondermijning van gezag 

De minister is bevreesd geweest, dat 
hij in de Kamer, gezien alle bedenkin
gen en bezwaren die er tegen gerezen 
waren, geen meerderheid zou krijgen 
voor de verzwaring .van de belasting op 
suiker, benzine en gedistilleerd. 

Daarom moest de meerderheid van de 
Kamer eerst stevig onder druk worden 
gezet. Nu is het vertrouwen van de gro
te meerderheid der Kamer in het kabi
net wel niet zo buitengewoon groot, 
maar minister Hofstra en zijn collega's 
behoeven zich helemaal niet zo angstig 
te maken. Hun leven wordt hier niet zo 
gauw bedreigd, want . men . weet i1:1 de 
Kamer goed genoeg hoe moeiliJ1k het iS, 
indien men dit kabinet naar huls zou 
sturen, er een ander kabinet voor in zijn. 
plaats te brengen. 

Daarom zei prof. Oud: de minister 
moet voortaan niet zo angstig zijn. Hij 
is veel te angstig geweest. Hij had die 
verklaring rustig ·achterwege kunnen 
laten; dan was er nog geen ongeluk ge
beurd. Wij kennen hnmers de verhou~ 
dingen: er was dan wel w11t gemopperd, 
maar tenslotte had men het toch aan
vaard. 

* * * 
Waarschijnlijk zou bij de mopperen

de aanvaarding ook hebben ge
speeld, dat men wat medelijden met deze 
minister zou hebben gehad. Ik heb zelf, 
aldus prof. Oud, ook wat medelijden met 
de minister dat het met hem zo gegaan 
is, want hij moet op het ogenblik opko
men voor een heleboel waarvoor hij geen 
verantwoordelijkheid heeft gedragen. 

Deze minister is gekomen in een boe
del, die er nu niet bepaald zo erg gun
stig uitzag en een minister van Finan
ciën heeft nu eenmaal niet het voor
recht van boedelbeschrijving, dat een ge
wone erfgenaam wel heeft. 

Tijdens het belastingdebat vorige 
week in de Tweede Kamer zei 

prof. Oud, dat hij langzamerhand toch 
wel grote bezwaren heeft tegen de wijz-a, 
waàrop de problemen als de bestedings
beperking van de kant van de regering 
worden behandeld en tegen het feit, dat 
de regering zozeer haar eigen beleid di
rect ophangt aan adviezen, die moeten 
komen van de S.E.R . 

. Toen dit kabinet optrad, aldus profes
sor Qud, wisten wij ook wel hoe de toe
stand was. Het mag nog iets erger zijn 
geworden, maar wij kenden de situatie 
volkomen. 

Er is in de maanden van de kabinet;:;
formatie aan alle kanten over gespro
ken. Toen Wij in het eerste stadium van 
de formatie bij de heer Drees zaten, heb 
ik telkens gezegd, dat dit het brandende 
probleem was. Men had van de regering 
moeten verlangen, dat zij zelf met een 
plan was gelkomen. 

In plaats daarvan wordt de zaak eerst 
aan de S.E.R. . gezondèn. Wij moeten 
maar rustig afwachten tot de s.E.R. met 
zijn raPI!ert komt. Da'ardoor koll).t de 
vraag op: wie regeert er nu in Neder
llind? Een vraag, die ook door mijn 
vriend, de heer Van Leeuwen, is ge
steld: regeert de S.E.R. of regeert de 
regering? 

* * * 

Prof, Oud heeft groot bezwaar tegen 
de gang van zaken zoals die op 

het ogenblik is. De minister heeft een 
stuk uit een krantenartikel (Van prof. 
Romme) geciteerd, dat er eigenlijk op 
neerkomt: gij moet weten wat gij doet, 
maar pas op: het is buitengewoon ge
vaarlijk van het S.E.R.-advies af · te 
wijken. 

Daartegen heb ~k bezwaar, aldus prof. 
Oud. Want wat is het karakter van dit 

(Ingezonden 

EVEN AFWACHTEN 
Het is vaak zo, dat verantwoordelijke figuren in onze samenleving, kennis ge
nomen hebbende van gebeurtenissen, waarvan het nieuws· hun langs verschillende· 
wegen bereikte, voor het bepalen van een eigen standpunt eerst de N.R.C. wil
len afwachten. 
In chaotische omstandigheden is het meer dan, ooit nodig, dat leidende figuren 
nuchter en kritisch blijven en zich aan de hand van betrouwbare gegevens be
zinnen op de persoonlijke ,houding, die op hun omgeving zo zeer van invloed 
kan zijn. 

advies? Als het een objectief weten
schappelijk advies was, zou het nog wat 
anders zijn, maar het advies is een com
promis. Ik begrijp, dat er compromissen 
nodig zijn in onze tijd, Dat moet telkens 

·gebeuren. 
Wanneer er echter een compromis 

moet worden gesloten en de belangen 
van de verschillende bevolkingsgroepen 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, 
wens ik dat het compromis in de eerste 
plaats wordt bepaald door het kabinet 
en dat bet kabinet daarmee bij de _Ka
mer zal komen en dat wij dan tezamen 
met de regering kunnen beslissen wat de 
beste oplossing is. 

Ik heb alle respect voor de S.E.R. Ek 
heb ook alle respect voor de grote bete
kenis van de twee belangrijke groepen in 
de S.E.R., de groep van de ondernemers 
en die van de ar<beidersorganisaties. 

Het overleg tussen deze groepering~n 
is voortreffelijk. Dat juich ik van ganser 
harte toe. 

* * * 

Maar het moet in Nederland niet zo 
•worden, dat in de S.E.R., in het 

overleg tussen twee belangi:ijke groepen, 
bepaald wordt hoe het beleid zal zijn dat 
in Nederland zal worden gevoerd, fl[ 
wens dat dit beleid zal worden gevoerd 
en bepaald door de regering en onder 
verantwoordelijkheid aan en met mede
werking - voorzover het wetgevende 
maatregelen betreft . - van de volksver
tegenwoordiging. 

Als wij dat niet doen gaan wij lang
zamerhand bet gezag van ·de regering 
en van de volksvertegenwoordiging vol
strekt ondermijnen. 

Dat moest mij everi van het hart, zei 
prof. Oud, al zullen wij over dit punt na
der kunnen spreken als te zijner tijd het 
grote debat over de bestedingsbeperking 
zal worden gevoerd. V. v. D. 

mededeling) 

Nadat prof. Oud zijn motie tot uitstel 
had ingediend handhaafde minister Hof
stra bij de replieken zijn bezwaar tegen 
uitstel, omdat het gevolg zou zijn, dat 
te zijner tijd een nieuw wetsontwerp 
moet worden ingediend voordat het 
nieuwe wetsontwerp de Kamer heeft ge
passeerd een belangrijk voorstel 
neemt gemiddeld een maand of negen-· 
is het jaar 1957 ongeveer om. 

Prof. Oud ving de minister op :~;ijn 
eigen woorden. Een belastingvoorstel 
kost tenminste ·negen maanden. Dat be
grijp· ik niet, aldus prof. Oud. 

De minister heeft vanmlddag gezegd: 
dit belastingvoorstel is geboren op de 
dag, dat ik op de Kneuterdijk kwam. 
Dat was, geloof ik, half oktober. Dit 
wetsontwerp is dus in twee maanden rijp 
om in deze Kamer aangenomen of niet 
aangeilomen te • worden en zulks over 
een paar dagen in de Eerste Kamer. Hoe. 
de minister dus nu kan zeggen_ dat èen 
belastil'lg voorstel negen maanden moot 
kosten, begrijp ik niet. 

Minister Hofstra antwoordde, dat de 
statistiek bevestigt, dat negen ~t~aanden 
de gemiddelde tijd is. 

De motie-Oud werd met 109 tegen 21 
stemmen verworpen. 

Daarna stemde onze fractie tegen de 
voorgestelde belastingverhogingen. 

V. v.D-. 

Het zou ons verheugen als hiertoe de N.R.C. een bescheiden bijdrage mocht 
leveren en daarom vragen wij U haar enige tijd regelmatig te willen lezen ter 
beoordeling in hoeverre zij. daartoe in staat is. We bezorgen U de N.R.C. gaarne 
zonder dat U dat enige verplichting oplegt. 

Vraagt daarom VANDAAG even per briefkaart U de N.R.C. enige tijd op proef 
te bezorgen (daarin het kerstnummer begrepen). 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 



VRUB.I!liD EH DIIIIOCBA"'''B ·· 

Flitsen van Het Binnenhof (111) 

Beqroti119 Yerkeet' en Waterstaat - Wetteliift Je9e1nt auto
rijschelen • Diploma bromfietsen • Maximum-snelheid • Twee rode 
denterlichten bii mist ook voor wagens • Zondagsriiverbod • 
Pleisterplaatsen langs de niksweeJen • Alerlei • Tegea welvaarts
vetr~oging van de kinderbiislagen. 

Dij de behandeling van de pegroting 
van Verkeer en Waterstaat in 4e 

Tweede Kamer heeft onze geestverwant 
de heer R. Zegering Hadders betoogd, 
dat moet worden ingegrepen op het ge
bied van de autorijscholen. Elke week 
schieten nieuwe scholen als paddestoelen 

. Uit de · grond, die wórden geleid clool" 
,mensen. die te enenmale niet de juiste 
mentaliteit bezitten en die de goedwil· 

-lenden beconcurreyen op een wijze, die 
-bet onmogelijk maakt een rijschool OI) 

_een behoorlijk niveau in stand te hou· 
den. 

Terwijl de staatsrechtgeleerden tmn 
nota over de al of niet bruikbaarheid 
van aritkel 208 van de Grondwet opstel· 
len, zou naar de mening van de heer Ze· 
gering Hadders in feite het kwaad al een 
eind kunnen worden bezworen di>or de 
bevoegdheid om onder toezicht te be
sturen, aan banden te leggen uit een oog. 
Punt van algemene verkeersveiligheid: 

. Een rijschoolregeling kan dan altijd nog 
worden gemaakt. 

In-zijn antwoord zei minister Algera, 
dat als er geen grondwettelijke bezwa· 

. ren zijn, de autorijscholen wettelijk zul· 
len worden geregeld. Indien de Grond· 
wet zich tegen een wettelijke regeling 
verzet, dan zal wellicht de oplossing zijn 
te zoeken in de ri.chting die de beer 
Ze~ering Hadders aangaf: het vastleggen 
in het Verkeersregelement van strengere 
voorwaarden voor het besturen onder 
toezicht. 

Met klem drong de heer Zegering 
Hadders er ook op aan een brom· 

fietsdiploma in te stellen. Het gaat hier 
in de eerste plaats om een goede kennis 
van de verkeersvoorséhriften en ver
keersvoorschriften en verkeersborden, 
die bij de bromfietsers in het algemeen 
minder is dan bij een leerling van de 
vierde klas van de lagere school. 

Het is absoluut noodzakelijk, dat de 
,;bromfietsers een goede kennis -hebben 
van de verkeersregels gelijk iedere· ande-

. re weggebruiker en daarom is het onbe
grijpelijk waarom de minister aarzelt. 
Kan de minister meedelen of de Com
missie Veiligheid Wegverkeer reeds haar 
advies heeft uitgebracht en zo ja, hoe dat 

. luidt? 
Minister Algera antwoordde, dat hij 

zijn standpunt nog niet had bepaald, 
maar dat de Commissie Veiligheid Weg
verkeer tot invoering van een bromfiets· 
diploma heeft geadviseerd. 

Met de invoering van een maximum
snelheid in de bebouwde kom kon 

de heer Zegering Hadders zich niet ver
enigen. Hij sch;l.arde zich achter de ver
keersbonden die er tegen zijn. Een snel· 
heid van 50 km· is in een zeer groot aan-

. tal gevallen nog veel te hoog. Tal van 
· · engevallen gebeuren op kruispunten 

(meer dan 50%) en geschieden bij snel
heden die lager liggen dan het voorge
stelde maximum van 50 .km per uur. 

Hierop heeft de maximum-snelheid 
dus geen enkel effect. Bovendien zullen 
velen harder gaan rijden en net onder de 
50 km blijven teneinde hun verloren tijd 
weer goed te maken. 

.Een Amerikaanse studie heeft uitge
wezen, dat de gemiddelde snelheid wordt 
verhoogd als er een snelheidsbeperking 
bestaat. Snelbeidsexoeaen van een klei· 

. ne minderheid van on verantwoordelijken, 
die op roekeloze wijze door het verkeer 
razen, moet met kracht de kop worden 
ingedrukt. liLaar doorvoor heeft de po
litie niet per se een maximum-snelheid· 
nodig. 

De maximum-snelheid voor bromfiet· 
1e11 ia zeker nog 10 km te hoog. Overi· 
gens is het in de praktijk onmogelijk de 
maximumsnelheid van 40 km op doel· 
treffende wijze te eontroleren zolang de 
techn.ische apparatuur van de politie niet 

· grondig wordt verbeterd. 
De heer Zegering Hadders was het 

enige Kamerlid, dat zich tegen de in• 
voçring van de maximum-snelheid in de 
bebouwde kom verzette en ofschoon mi· 
nister Algera toegaf, dat een maximum· 
meibeid geen tovenniddel is tegen onge
vallen, ·geloofde hij toch, dat de maat
regel zal bijdragen tot vermindering van 
het aantal ongelukken. 

t>e bromfietsers wil hij een kans geven 
te toaen. dat de maximum-snelheid met 
beneden 40 km behoeft te worden ver
laagd. 

ZEGERING HADDERS 
._ .... geen maximum snelheid ..... . 

fJlen aanzien van de achteeverlichting 
. .1. van voertuigen is bepaald, dat zij 

een rood achterlicht moeten voeten bij 
duisternis. In de eerste plaats wilde de 
heer Zegering Hadders weer eens een 
lans breken voor het tweede achterlicht 
en voorts betoogde hij, dat een bepaling, 
dat ook bij dichte mist de achterverlich
ting moet worden gevoerd, bijzonder nut
tig zou zijn. Tal van melkwagens rijden 
in de mist rond zonder enige verlichting, 
terwijl betzelfde kan worden gezegd van 
vele wagens die voo1· bet landbouwbe· 
drijf worden gebruikt. 
Mini~r Algera deelde mee, dat een 

wijziging van het Wegenverkeersregle
ment, waarbij het voeren van twee ach
terlichten ook voor wagens verplicht 
wordt gesteld, in voorJ:.ereiding is en dat 
volgens artikel 54 van dat reglement de 
verplichte verlichting ook bij dichte mist 
moet worden gevoerd. Pe minister zag 
geen aanleiding voor te schrijven, dat de 
uitlaat van dieselmotoren naar boven 
moet. zijn gericht, zoals de .heer Zegering 
Hadders had gewenst. 

Onze geestverwant de heer J. G. H. 
Cornelissen, kwam op voor de 

middenstandsbedrijven die schade lijden 
door het Zondagrijverbod. Ik wil hier 
niet pleiten, zei hij, voor de belangen 
van de autobezitters, doch ik wil "hier 
opkomen voor de belangen van de eige
naren van bedrijven en instellingen, die 
hoofdzakelijk gebaseerd zijn, vooral ge
durende de weekeinden, op het auto- en 
motorverkeer langs de weg en die thans 
onnoemelijke schade van dit verbod on
dervinden. Js het mogelijk, evenals in 
België, het Zondagsrijverbod te vervan· 
gen door een algemene snelheidsbeper· 
ping tot 70 km per uur? · 

Minister Algera gaf de venekering, 
dat het Zondagsrijverbod, zodra de mo
torbrandstofpositie dit gedoogt, zal wor· 
den verzacht of ingetrokken. Een maat
regel als in België wilde de minister 
gaarne met zijn ambtgenoot van Econo
mische Zaken besprekea 

Voorts vroeg de heer Comelissen of 
minister' Algera kon toezeggen, 

dat in de loop van 1957 werkelijk een 
aantal pleisterplaatsen langs de rijkswe
gen tot stand zal komen. 

Hij drong er op aan. dergelijke pleister
plàatsen ook in het leven te roepen in de 
nabijbeid van verschillende grote steden, 
omdat daardoor wordt bevorderd dat de 
bestuurders van grote vervoerseenheden 
deze gelegenheid in de buurt van grote 
steden zullen benutten om hun schaft
uur te nemen, hetgeen het verkP"r en 
het parkeren in de grote steden ten goe
de kan komen. 

Bovendien dt!ed de heer Cornelissen 
nogmaals een dringend beroep op de mi· 
nister om de exploitatie Yan deze 
pleisterplaatsen bij voorkeur OI' te dra· 
gen aan de ondernemen. die door bet 
omleggen van de wegen gedupeerd zijn. 

Minister - Algera repliceerde, dat het 
tot stànd komen van een pleisterplaats 
langs de aull:lspelweg slechts ten dele 
van het Rijk afhankelijk is. Daarom kan 
hij moellijk een pertinente toezegging 
doen welke pleisterplaatsen in lt57 zul
len w~den opgericht, hl)ezéer dit door 
hem ook wénselijk zou worden_ geacht. 

Cople VHr 41ao ru~"'"" re senftll .... ,. 
~. Jolt. 11. S,.W.., Ahan ' 1 • 

ltnet 16, Hee ...... 

.. 10 iaar: 
95 spreeksters of sprekers 

Zoals reeds in het vorige nummer 
werd vermeld, heeft de vrou-

wengroep Zeist het 10-jarig bestaan 
gevierd. 

Een grote kring van dames was 
aanwezig in het gastvrije huis van 
mej. Akkersdijk, benevens als gasten 
mevr. mr. E. Veder-Smit, de Yerte
genwoordigster van de Centrale 
Utrecht en ondergetekende, terwijl 
ook twee heren zich in dit damesge
zelschap gewaagd hadden n.l. de he
ren Vasseur en Heuff, die namens de 
VVD afdeling Zeist de jubilaresse 
kwam huldigen. 

De voorzitster, mevr. M. A. Mijn
lieff-Post, opende de bijeenkomst met 
een terugblik. Zij vertelde hoe zij 10 
jaar geleden als enige vrouw in het 
afdelingsbestuur zat en zich daar 
eenzaam en onwennig voelde. Haar 
plan, de vrouwelijke leden afzonder
lijk bijeen te roepen, vond eerst niet 
veel medewerking, tot op 2 dec. 1946 
tot haar genoegen hiertoe werd be
sloten. 

Sindsdien is zij als voorzitster op
getreden zodat zij dus persoonlijk ook 
jubileerde en deswege hartelijk ge
huldigd werd als de stimulerende 
kracht van de vrouwengroep. 

Wat ondergetekende bovenal frap
peerde was het feit, dat deze vrou
wengroep iedere maand (behalve een 
paar zomermaanden) bijeenkomt en 
daardoor nu al 95 bijeenkomsten 
achter de rug heeft. Stelt u eens voor 

· 95 spreeksters.Oof sprekers! En me
vrouw :Mijnüeff vertelde dat dit hele 
seizoen al volgeboekt is, zodat de 100 
spoedig bereikt zal zijn. 

In haar toespraakje, waarbij zij de 
vrouwengroep namens het bestuur 

Het vestigen van pleisterplaatsen bij 
de grote steden om de beroepschauffeurs 
in de gelegenheid te stellen daar hun 

· schaftuur door te brengen, zal inderdaad 
een van de factoren zijn, die bij de 
plaatsbepaling van de pleisterplaatsen in 
aanmerking moet worden genomen. 

MlNISTER ALGERA 
••.... vee/ ln voorbereiding ....•• 

De minister meende. dat voor het 
exploiteren van een pleisterplaats in het 
algemeen de voorkeur zal moeten wor
den gegeven aan hen, die als gedupeer· 
den zouden kunnen worden beschouwd 
door de afleiding van het verkeer langs 
hun bedrijf. 

• • • 
De heer Zegering Haddera heeft 

nog allerlei andere~ 
ter sprake gebracht zoals de nieuwe ba.· 
tekenregeling, het Bi~bprobleeln, àe 
stuwen in de Rijn en de Lek ia .-erband 
met de betere bevaarbaarheid ftD de 
Gelderse IJssel, de zeehavens van Bot
terdam en Amsterdam en de vloedwater-

- standen op de benedenrivieren. de trage 
voltooilng van nieuwe wegen en de zo· 
genaamde .,zwakke-plekkenregeling•• voor 

~~~ -·· _,_PM.I 

vaa de Organisatie Vrouwen in de 
VVD, feliciteerde (nadat mevr. Veder 
haar vrijwel alle gras voor de voeten 
had weggemaaid) bracht ondergete
kende dan ook voóral die bewonde
renswaardige prestatie naar voren en 
zij verzocht mevr. Mijnlleff ten behoe
ve van al die vrouwengroepen, die 
steeds jammeren over het gebrek aan 
spreeksters, in onze rubriek eens te 
vertellen hoe zij het toch klaarspeelt. 

Daarbij bleek, dat het ook deze ru
briek is, die haar wel eens aan een 
iclee helpt. Waaruit men ziet, le hoe 
nuttig het is, steeds ons hoekje in 't 
weekblad even in te zien, en 2e hoe 
vrouwengroepen elkaar kunnen hel
pen door het inzenden van verslagjes 
en mededeliugen. 

Overigens zulleo wij meVI'. lt'Iijnlieft 
nog wel eens herinneren aan haar 
belofte iets over het verkrijgen van 
spreeksters en spreekers te sehrijven. 

Bloemen (van de gezamenlijke 
Utrechtse vrouwengroepen en van 
onze organisatie), een taart, die met 
18 brandende kaanja werd binnen
gebracht en nog andere cadeautjes 
gaven met de woorden waannede zij 
werden aangeboden, blijk van hulde 
en waardering. 

Nadat er van thee - met wat er
bij - was genoten (maar naar de 
taart mochten wij alleen maar kij· 
ken), was er een scherts-forum. De 
humor van de vragen en antwoorden 
werd door de nadrukkelijke gewich· 
tigbeid waarmee zij gegeven werden 
nog versterkt. Het was knap en ver
makelijk. Daar een afschrift ervan ons 
beloofd werd, zijn wij misschien wel 
eens in de gelegenheid er iets uit te 
halen. 

Al met al was het een zeer ge
slaagde middag, waarmee dit 10-jarig 
bestaan werd gevierd. Wie volgt? 

J.H.S. 

Aanvumng Spreeksterslijst 
1\m die groepen te troosten, die 
V steeds maar tobben ·met gebrek 

aan spreeksters (in Zeist hebben zij 
die troost niet nodlg), kunnen wij tot 
ons genoegen hier nog iemand ver
melden, die zich bereid heeft ver
klaard te spreken, n.l. mevr. E. van 
den Bosch-de Jong, Rijslag 27 Sche
veningen, over haar reis naar onder
ontwikkelde gebieden. ,.Sociale te
genstrijdigheden in de wereld". Inte
,ressant en boeiend, zoals ondergete
kende kon constateren. 

J.H.S. 

de dijken, waarvan de waterschappen· cie 
dupe dreigen te worden, die zich het 
meest hebben ingespannen. 

De heer Cornelissen bepleitte de ver• 
betering van de weg tussen Beverwijk 
en Haarlem bij de totstandkoming van 
de tunnel te Velsen. Hij sprak voorts 
over de Hembrugtunnels, over klachten 
die hem hadden bereikt ovér de exploi
tatie van het vervoer door de RTM op 
de Zuidhollandse eilanden, over de nieu• 
we exploitatievorm van de luchthaven. 
Schiphol, de brugverbinding bij Schel· 
lingwoude enz., allemaal problemen die 
niet direet met een antwoord· van de mi· 
nister kunnen worden opgelost, maar 
waarvan bet toeh goed is dat er met eoR• 

structieve gedachten de aandacht op ge: 
spannen blijft. 

.. 
Aan het eind vau. cie vorige week zijn 

na een kone cllaeusàe nog de 
wetsontwerpen aangenomen tot ver}w. 
ging van de lOCiale uitkeringen met 10% 
in verband met de in het afgelopen jaar 
tot stand gekomen loonsverhogingen. 

Mevrouw mr._.J. M. stoffe~Van Haaf• 
ten verzocht namens onze fractie aaa
tekeaing, dat zij geacht wilde WW4Iea te
gen de verho~ van cle Jdnder'I:IQIIagen 
te hebben gestemd. De motieven had zij 
reeds uitèengezet bij de 'bebandellq VlD 

de begroting van Sociale .Zaken. 
Y:. v.D-. 

&dreil Ala- ~= 
llOIIbtpmepacbt 11. Den Baag. 

Telaf .. IIP11111!!18ft: 111718 -
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Amsterdams raad komt niet tot rede 
Een gapend gat in de begroting, leunen op het Rijk, spelen met wat nog 

over "' van de gemeentelijke autonomie, niet willen horen van 

beperking en zo maar doorgaan .... waarheen??? 

MINISTERIËLE CIRCULAIRE 
Tegelijk met de_ alarmerende med~delingen van minister Hofstra in de 

Tweede Kamer, waarbij de bewindsman op de grootste beperking aan

drong omdat ons land in een moeilijke positie is komen te verkeren - de welvaart 

is door één zomerbriesje weggevaagd - vergaderde de gemeenteraad van Am

sterdam, die ogen en oren dichtstopte voor dit tijdsgewricht. In Amsterdam, waar 

men doór uitb~eiding van het college - waartoe de katholieken hand- en span· 

diensten bewezen- nu sinds enkele jaren een rode meerderheid heeft in B. en W., 

heeft men ook al jaren lang God's water over God's akker laten lopen. Na ons de 

zondvloed, is kennelijk het rode parool en zelfs de vermaningen van minister 

Hofstra, geestverwant van de meerderheid van het hoofdstedelijke college, laat 

men de zaak rollen zoals zij rolt. 

De katholieke wethouder van finan
ciën, mr. Van Wijck, zit volkomen on
bewogen uiteen te zetten dat het be
grotingstekort inderdaad 27 miljoen 
gulden is en dat hij niet weet hoeveel 
het werkelijke tekort over 1957 wel zal 
blijken te zijn. Dat is iets waar bijna 
niemanQ. zich zorgen over maakt en 
w:app.eer' de fractie van de V.V.D., na 
jaren ·_ achtereen te hebben gewaar
schuwd dat men op deze onverantwoor
delijke manier niet verder kan gaan, 
een motie indient tot samenstelling van 
een commissie uit de raad, die zich zal 
bezinnen op wat werkelijk gemeente
lijke en wat rijkstakken zijn en waarop 
bewinigingen - in de zin van be
pètki~gèh - kunnen worden toegepast, 
btij'ft deV.V.D. alleen staan. Dan stemt 
zelfs dè . heer Van Sandick van de 
A.R./C.HAractie, die geen goed woord 
heeft voor het gevoerde beleid, tegen 
deze motie en kan de verklaring van 
deze houding uitsluitend worden ge
vonden in het feit, zoals "Het Handels
blad" het stelde, dat de in Amsterdam 
verbonden C.H. en A.R. ·ook een zetel 
hebben in het college. 

Zo diep is Amsterdam verpolitiekt 
en daarmee verziekt. 

• • * 

Bij het begi.n van .. de begrotings-
. behandehng, biJ de algemene 

beschouwingen dus. heeft de fractie-

\., 
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leider van de P.v.d.A., de heer Herfst, 
eerste woordvoerder, meteen maar het 
vermoeden uitgesproken dat men van 
liberale zijde wel met bezuinigingen 
zou komen aandragen en van die kant, 
"zijn afkomst uit het verleden ge
trouw", wel weer met het domme rode 
potlood zou gaan manoeuvreren. Men 
ziet dat te Amsterdam de vooringeno
menheid aan socialistische zij de tegen 
alles wat liberaal is\ nog opgeld doet. 
Maar de opmetking van deze heer is er 
ook tekenend voor, dat hij wel inzag, 
al bekende hij het, niet. Doch liever 
scheef dan dat de vrijgevige rode hand, 
die vele kiezers bindt, minder gul zou 
worden. 

Het is voor iemand met enige demo
cratische zin volkomen onbegrijpelijk 
dat men wat toch· ernstige beraadslagin
gen zouden moeten zijn, inleidt met 
zulke betichtingen als de heer Herfst 
ten beste gaf. Het hoeft nauwelijks be
toog dat men in redelijkheid nauwelijks 
meer met de verkondigers van derge
lijke beschuldigingen a priori kan dis
cussiëren. Men kan er de leden van 
de fractie van de V.V.D. om bewonde
ren, dat zij toch voortdurend bleven 
uitgaan van de opvatting, dat zij bij de 
heer Herfst c.s. de redelijkheid gaande 
zouden weten te maken, maar dat 
mocht niet gelukken .. Zelfs verwijzin
gen naar wat de socialistische bewinds
man tegelijkertijd ongeveer in de Ka
mer had gezegd en naar het vermaan, 
dat zijn woorden toch waren, kon n,iet 
baten. Zodat men in Amsterdam met 
een gapend gat in de begroting voort
sukkelt en volgens de weg van de min
ste weerstand luid verkondigt dat het 
rijk de tekorten maar moet aanvullen 
- want dàar komen alle redeneringen 
op neer. (Men speelt bovendien met de 
gemeentelijke autonomie of met wat 
daarvan over is.) 

Wanneer de wethouder voor de fi
nanciën mededeelt, dat Amsterdam 
geen geld meer .weet te krijgen om zijn 
zaken te financieren en dat hij het rijk 
om hulp heeft gevraagd, neemt 's raads 
meerderheid dat voor kennisgeving aan. 
Wanneer de fractieleider van de 

· V.V.D., de heer Le Cavelier, ip een vu
rig betoog uiteenzet, dat het toch zo
veel verstandiger zou zijn zichzelf in dit 
tijdsgewricht op mogelijke beperkingen 
te bezinnen dan daartoe later door de 
regering te worden gedwóngen, geeft 
men hem op dit punt geen enkel weder
woord. 

Bij deze vorm van beraadslaging 
komt de redelijkheid zo eenzaam te 
staan, dat zij zich ~ou kunnen gaan 

atvragen - ook de rede kan twijfel
moedig worden - of zij niet extreem 
en daarmee onredelijk is geworden. Zó 
sterk is het beeld van de omgeving, die 
"geen redelijkheid zien, horen of spre
ken wil", ongeveer conform het be
kende beeld van de drie aapjes. Nog
maals, men kan bewondering hebben 
voor de fractie van de V.V.D., dat zij.; 
hoe eenzaam ook geworden thans in 
Amsterdam's raad, van dit beroep op de 
redelijkheid, waarin zij gelooft en wij 
met haar, niet aflaat. 

• * * 

Amsterdam is nu koppig geworden 
_ en . daarbij geldt, dat alles be

grijpen alles vergeven is. Want wij 
hebben een psychose achter de rug, 
waarin ook de hoogste autoriteiten de 
welvaart van de daken schreeuwden en 
ieder overstemden, die zich afvroeg of 
dit misschien een schijnwelvaart kon 
zijn. Ieders recht op een aandeel in die 
welvaart is bepleit, met welvaartsloon
ronden heeft men de reservekrachten 
afgeroomd en het inflatiegevaar ver
groot, maar het carnaval ging voort. 
Amsterdam bleef geen stap achter. En 
kan men nu de hoofdstedelijke wel
vaartsmaniakken het zo kwalijk nemen, 
dat zij niet bij machte zijn plotseling 
zo rechtsomkeert te maken als hun 
geestverwanten ·en verantwoordelijke 
bewindslieden in Den Haag dat wel 
blijken te kunnen doen? 

. bat zou men kunoen. indien een 
grote groep raadsleden in Amsterdam, 
die niet van de ene psychose in de an
dere kunnen overstappen,. bij behoud 
van hun politiek inzicht toch objectief 
zou weten te staan tegenover de waar
neembare economische en financiële 
ontwikkelingsgang. Dit vermogen ont
breekt, omdat zij in meerderheid vak
verenigingsmeusen zijn, die nu eenmaal 
in een bepaalde richting en voor een be
paalde taak ~ijn geschoold. Het zou 
dringend nodig zijn dat de gemeente
raad van Amsterdam representatief was 
voor alle kringen van het maatschappe
lijke leven en de daarmee inhaerente 

. verantwoordelijkheid. Helaas hebben de 
daarvoor in aanmerking komenden, zo
wel uit socialistische als andere groepe
ringen, "geen zin" om hun dikwijls 
kostbare tijd aan het besturen van de 
stad in d e z e gemeenteraad te geven. 
De kwaliteit van deze raad is niet even
redig aan de nog altijd voorhanden 
kwaliteiten van Amsterdam. 

In de raad regeert het getal. Daar
tegen kan de redelijkheid het niet op
nemen. En dit wordt de ondermijning 
van de democratie. 

* * * 

Terwijl men in Amsterdams raad 
de V.V.D. op voorhand be

schuldigde het domme rode potlood te 
hanteren - de heer Le Cavelier heeft 
er op gewezen dat wijlen de socialisti
sche wethouder Wibaut in de jaren 
dertig het althans rode potlood ter hand 
had móéten nemen - kwamen er dus 
geheel andere geluiden uit Den H'aag, 
waarvan de meerderheid in Amster
dams raad niet wilde horen. Te vre-

zen is overigens dat Amsterdam, dat 
niet van redelijkheid wil horen, in 
naaste toekomst tot redelijkheid zal 
worden gedwongen. W,ant dat het wet
keiijk uit is met de welvaart of de wel
vaartspsychose leerde een bericht, dat ' 
het dagblad "De Tijd" diezelfde begro· 
tingsbehandeling wist te geven en dl!-t 
. voor alle gemeenten in het lano ··an 
betekenis is. Met dit bericht komt de 

· realiteit, welke men in Amsterdam niet 
. wilde of wenste te zien, ieder duidelijk 
voor ogen en wij eindigen, zonder ver. 
der commentaar, met dat bericht hier 
te laten volgen: 

De minister van binnenlandse zaken, 
bezitsvorming en P.B.O. heeft in een 
circulaire aan de gemeentebesturen ge
wezen op de stijgende moeilijkheden 
welke door de gemeenten worden on
dervonden bij de dekking van kapitaals
nitgaven en de onrustbarende toene
ming van de vlottende schuld der ge
meenten. Van eind 1955 tot eind sep
tember 1956 liepen deze op van f 473 
miljoen tot f 640 miljoen en verdere 
toeneming ligt in verband met de reeds 
onderhanden werken en met de ver
plichtingen aan het eind van dit jaar 
in de lijn der verwachtingen. 

Het ontbreken van de zekerheid dat 
de kasgeldrekeni~gen en il1 rekening.' 
courant opgenomen gelden binnen af~. 
zienbare tijd kunnen worden geconso
lideerd of zelfs maar door andere korte 
kredieten kunnen worden vervangen 
na afloop der contracten, brengt ern~ 
stige bezwaren mede voor het blijven 
functioneren van de financiële dienst 
der gemeenten. De minister heeft er. 
begrip voor dat de gemeentebesturen 
desondanks de reeds onderhanden zijn
de werken zo nodig met behulp van 
nieuwe korte kredieten voortzetten, ook 
al baart hem dit wegens de voorwaar
den waarop deze soms worden verkre
gen ernstige zorg. 

Uit mededelingen echter van enkele 
gemeentebesturen is hem gebleken dat 
men in sommige gemeenten waar zich 
acute moeilijkheden dreigen voor te 
-doen desondanks nieuwe werken aan
besteedt of op andere wijze aanvangt 
zonder dat enig uitzicht bestaat op con
solidatie noch zelfs op korte kredieten. 
De minister vindt dit een niet te ver
antwoorden financieel beleid waarbij op 
enige medewerking zijnerzijds om uit 
eventuele acute moeilijkheden te gera· 
ken niet gerekend mag worden. 

De minister pleegt met zijn ambtge
noten overleg omtrent maatregelen wel
ke op het terrein dr:r investeringen en 
bestedingen door "de lagere publiek
rechtelijke lichamen getroffen moeten 
en kunnen worden. 

In afwachting van de resultaten van 
dit overleg dringt hij er bij de ge
meenten op aan voorlopig geen nieuwe 
kapitaalwerken of bestedingen aan te 
vangen ook niet indien de kredieten 
zijn góedgekeurd en de eventuele ver
gunningen ingevolge de wedetopbouw
wet of anderszins zijn verleend als de 
vergroting van de kasgeldschuld daar
door zou_ uitgaan boven de door de 
minister toegelaten norm. 
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Mej. mr. J. J. Th. te11 Hoel{stra 

Een vrouw wier ganse wezen bezielende activiteit 
uitstraalt. Ziedaar de eerste indruk die ons 

nieuwe.Kamerlid op ons maakte, als ze even te voor
schijn komt uit het vertrek in het gebouw aan de 
Haagse Zeestraat, waar ons gezegd was dat we mej. 
Ten Broecke Hoekstra konden vinden. Dit laatste is 
op zichzelf al een aanduiding, dat het niet zo heel ge
makkelijk valt, deze bedrijvige vrouw voor een kort 
interview te snappen. 

Deze eerste indruk vindt ten volle bevestiging in 
het prettige gesprek, dat kort na de vluchtige ont
moeting kan velgen. Ons Kamerlid werd namelijk 
op het ogenblik, dat we haar kamer wilden binnen-
. treden, juist "uitgegeten" uit een van de vele functies, 
die ;l:e tot aan haar benoeming. vervulde. Bezielende 
activiteit~ maar, naar we dan in het gesprek alras ont
dekten, een activiteit, die voortspruit niet uit een 
rusteloze behoefte aan willekeurig bezig-zijn, doch 
uit een aan haar wezen inhaerente drang, zich te 
geven aan wat zij zich als levenstaak opgedragen · 
weet. •· 

Die taak heeft haar niet gevoerd langs tevoren 
afgepaalde wegen. Reeds haar optreden op politiek 
terrein getuigt daarvan, want voor de politiek scheen 
zij allerminst in de wieg gelegd. 

. Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra immers groei
de op in een officiersgezin, waar naar de toenmalige 
opvattingen, politiek "taboe" was. Wel was men in 
haar ouderlijk huis gesteld op wetenschappelijke 
vorming der kinderen. Zo l?ezocht ons nieuwe Kamer
lid, geboren te Te.teringen, het gymnasium en liet 
zich daarna inschrijven als studente aan de theologi
sche faculteit der Leidse Hogeschool. Of theologie in 
de striktste zin des woords genomen, het stu~ievak 
van haar uitgesproken voorkeur was, meent ze achter
af zelf te moeten betwijfelen. Het was misschien 
meer de s<;>ciale zijde van het predikantsambt, die haar 
i~ die tijd het meest aantrok. Zij zwaaide een jaar 
l~te~: om .. nai\t ~e rechten, waarvoor zij in 1926 de 
meestertitel verwierf. Een jaar van welkome aflei
ding - en verruiming van blik - volgde, waarin 
zij met haar grootmoeder ons wèrel(ldeel bereisde. 

Nauwelijks in het vaderland terug, wachtte haar 
een nieuwe verrassing: haar oom, de vice-admiraal, 
zo juist benoemd tot commandant-zeemacht in het 
toenmalig~ Ned. Oost-Indië, vroeg haar, hem te ver
gezellen. Drie jaar lang bestierde zij haar ooms huis
houding in het grote marine-paleis daar in het Verre 

'Oosten. Het waren jaren, waarop zij nog steeds met 
dankbaarheid· terugziet. 

·Rotterdam werd de plaats, waar zij haar eerste 
schreden zette op het brede terrein van het sociale 
werk en wel in "Ons Huis" en in het "Zuidervolks
huis". De training dáár had tot resultaat, dat zij werd 
aangezocht, als adjunct-directrice op te treden van 
de Kindertehuizen van "Soluti Juventutio" te Hilver
sum~ Deze functie verwisselde zij in 1937 met die 
van adjunct-directrice van de Christina-Stichting te 
's-Gravenhage (een tehuis voor voogdij meisjes). 

Het sociaal-paedagogische werk had mej. Ten 
Broecke Hoekstra dus wel stevig in zijn greep. Of 
misschien is het beter te zeggen: op dit haar eigen
lijke terrein had mej. Ten Broecke Hoekstra haar 
sporen toen reeds deugdelijk verdiend en werd zij 

·als bijzondere kracht erkend. Den Haag behield haar 
niet lang binnen zijn muren (als het geoorloofd is, 
van "muren" te spreken bij een stad, die het nooit 

• 
verder gebracht heeft dan voor het grootste dorp 
van Europa te gelden) . 

Kort en goed: in 1938 ·reeds verliet ons Kamerlid 
de residentie weer, nu om op te treden als directrice 
van het Algemeen Internaat voor Dienstboden-oplei
ding te Hilversum. Dit bleef zij tot in 1942, toen de 
Duitsers deze tehuizen "vorderden" voor hun "Ar
beidsdienst" onzaliger gedachtenis. 

Daar het zalig niets doen voor haar nu eenmaal 
niets aantrekkelijks bezit, st.elde inej. Hoekstra zich 
op verzoek van het Departement van Sociale Zaken 
nog ongeveer een half jaar "ter beschikking". Wat 
zij daar toen deed? "Och, van allerlei klusjes", luidt 
het antwoord en de intelligentie van de interviewer is 
nog juist toereikend, dat die klusjes nog wel wat 
meer omvat zullen hebben dan de toen schaarse si
garenbandjes verzamelen voor de minister of kluwen 
garen winden voor, Zijne Excellenties vrouw. 

In 1943 ~ag, men haar werken op de afdeling 
V rouwenbemiddeling van het Arbeidsbureau te Rot
terdám, wat na een half jaar leidde tot haar benoe
ming. tot chef van de vrouwenbemiddeling op het 
Rijksarbeidsbureau. Tot aan de spoorwegstaking 
hield zij het daar vol, ondanks de moeilijkheden die 
de bezetters haar in de weg legden. Een onderduik
periode brak voor haar, de aCtieve, aan, maar ook 
deze bracht zij niet in ledigheid door. Tijdelijk nam 
zij een functie aan bij de \Xfachtgeldregeling in Den 
Haag, tot nog in de loop van '44 haar medewerking 
werd ingeroepen als hoofd van de huishouding in 
het Noodziekenhuis dat na het jammerlijke bombar
dement in het hoge gebouw op de Fluwelen Burg
wal moest worden ingericht. 

Na de bevrijding keerde mej. Ten Broecke Hoek
stra terug in haar functie van chef Vrouwenbemidde
ling op het Riiksarbeid~bureau, toen nog te Amster
dam gevestigd. Nieuw werk wachtte haar: in '46 
werd zij secretaresse van de juist ingestelde Commis
sie van Advies voor de arbeid van vrouwen en meis
jes, ressorterend onder het ministerie van Sociale 
Zaken. Uit dit werk vloeit voort de instelling van 
het Centraal selectie-orgaan voor de Vrouwenkorp
sen, waarvan zij presidente werd. Deze functie be
kleedt ons Kamerlid nog steeds en zij hoopt haar te 

blijven bekleden. Het geldt hier een even kies als 
moeilijk en verantwoordelijk werk: de morele keu
ring van alle meisjes en vrouwen, die naar een werk
kring bij de vrouwenkorpsen solliciteren en voorts 
o.a. allen die door het Rode Kruis en "Overzeese ge
biedsdelen" naar Indonesië werden uitgezonden. 

Tenslotte zocht het Ned. Vrouwen Comité in 1951 
mr. Ten Bioecke Hoekstra aan, om het secretariaat 
op zich te nemen van de Emigratie-commissie. Deze 
heeft tot taak, de belangen van vrouwelijke emigran
ten te behartigen. Dit bleek voor haar al spoedig een 
dagtaak te meer te zijn, zodat zij, die nu eenmaal niets 
"half" kan doen, reeds twee jaar geleden om ont
heffing uit deze functie vroeg. Tot heden is het de 
commissie niet gelukt, voor haar een plaatsvervang
ster te vinden, maar nu mej. Hoekstra ook tot het 
Kamerlidmaatschap geroepen is, wordt haar vervan
ging op genoemd arbeidsveld urgent. 

Hoe een vrouw, die zich zo intens aan sociaal 
werk geeft, ook nog in de politiek verzeild geraakt 
is, die zij in haar prille jeugd als "taboe" heeft leren 
zien? 

Wel, het spreekt vanzelf dat juist haar werk, waar
mede regeringsinstanties zoveel bemoeienis hebben, 
haar van de betekenis van "de politiek" voor heel 
het maatschappelijk leven wel heeft overtuigd, g&· 
steld aL dat dit voor een vrouw met juridische op
leiding nog nodig ware. 

De betekenis van politiek inzien is intussen nog 
• iets anders dan actief aan de politiek deelnemen. Het 

eerste -leidde mej. Ten Broecke Hoekstra tot aanslui
ting bij de Vrouwengroep in de Partij van de. Vrij
heid, waarin het haar, met haar vooruitstrevende en 
liberale opvattingen, niet moeilijk viel de voor haar 
aangewezen politieke groepering te erkennen. Bij de 
omzetting dezer na-oorlogse verschijning in de 
V,V.D. van thans ging zij uiteraard en zondér aar
zeling mede over. Maar daar zou het voor haar ge
voel bij blijven. 

Maar: ook de energiekste mens is het nie
1
t gegl!y<;n, 

eigen loopbaan te bepalen. En zo ~ag mçi. ,J'e.Jl, 
Broecke Hoekstra zich tot haar verJ;as~ing gepla~sti 
op de kandidatenlijst voor de Haagst; raadsverkiezill,IJ· 
Toen werd het; accepteren of niet? Pleit het niet ook 
voor' de levenswijsheid dezer begaafde vrouw, dat zij. 
niet geheel zelfstandig besliste, doch om raad vroeg 
aan één in wie zij terecht volledig vertrouwen kon. 

Deze - wie zou het anders geweest zijn dan de 
onlangs verscheiden mevrouw Wijnaendts Francken? 
- adviseerde haar: neem deze kandidatuur aan. 

Zo werd mej. mr. Ten Broecke Hoekstra lid van de. 
Haag$e gemeenteraad. 

Zo ziet zij zich thans ook opgenomen in het hoge 
college, dat op het Binnenhof 's lands zaken mede
bestuurt. 

Haar grote kennis, haar rijke ervaring, haar scher
pe intuïtie staan er borg voor, dat zij ook in deze 
omgeving de erkenning zal vinden die haar toe
komt. Uiteraard zal het maatschappelijk werk aller
meest haar belangstelling genieten. Op de duur zal 
zij wellicht ook een deel van "Onderwijs" in ons 
fractiemilieu toegewezen krijgen. 

De V.V.D. kan er zeker van zijn: alle haar opge
dragen werk zal mej. Ten Broecke Hoekstra toever
trouwd zijn. Zij spreekt alleen over de dingen waar
van zij verstand heeft. En zij heeft verstand van véle 
dingen! De R. 

POIJITIEKE PROPAGANDA aanwezig is. Er zijn legenden van een 
kapitalistische politieke organisatie, van 
een werkgeversorganisatie, van een con
servatieve organisatie en slechts aan de 
hand van de feiten kan men trachten 
deze legenden uit de wereld te helpen. 
En ook dat ereist geduld en tact. 

Bij het voeren van politieke propagan
da voor de liberale gedachte en voor de 
V.V.D. zal men vaak op legenden stui
ten. Bij herhaling zal men kunnen ho· 
ren "liberaal", dat is toch eigenlijk con
servatief" of "V.V.D. is dat niet een 
partij voor de werkgever?" · 

Dat zijn dan de gunstigste reacties, 
die men mag verwachten van de niet 
politiek geschoolden, want men zal ver
steld staan als men zich met deze za· 
ken bezighoudt, hoe weinig, vooral on· 
der de jongere N·l!derlanders, de politie· 
ke bewustwording gevorderd is. 

De legendevorming is één van de 
grootste euvels om tegen op te tornen 
bij het voeren van politieke propagan
da voor onze beginselen en voor onze 
partij. Vopral ook, omdat de legende· 
vorming een uiterst hardnekkig iets is 

Ik wil daarvan uit een ander terrein 
een voorbeeld geven. Als men aan men
sen van wat oudere leeftijd vraagt 
"welk lied er gespeeld werd bij het on
dergaan van de Titanic in 1912", dan 
zal men meestal ten antwoord krijgen, 
als het herinneringsvermogen van de· 
genen aan wie men de vraag heeft ge· 
steld goed îs "nearer my God to Thee·• 
maar dat .blijkt een legende te zijn 

Uit een pas verschenen documentatie 
over de ondergang van de Ti• mie blijkt, 
dat de scheepskapel de episcopaalse hym· 
ne "Autumn" heeft gespeeld. Maar toch 
heeft de legende van het spelen van 
"Nearer my God to Thee" meer dan 40 
jaar stand gehouden. 

Zo is het ook met veel van wat er om
trent de liberale partij en de liberale 
geciachte als begrip bjj de brede massa 

Het vereist ook, dat men zich per
soonlijk sterk weet in zijn overtuiging 
en dat men dus zijn ~houding en zijn op· 
treden in het maatschappelijk leven doet 
kennen als iemand, die bij voor- en te
genstander door zijn opvattingen en zijn 
daden eerbied of aUbans waardering ge
niet. zodat men niet op grond van per
soonlijke bezwaren niet geneigd ïs om · 
kennis te nemen van de denkbeelden, 
welke onze partij is toeg&laan, maar in 
tegendeel dergelijke bezwaren niet meer 
kan aanvoeren. 

Men zou 11et ook zo kunnen zeggen: 
ieder lid van onze partij moet een cen
trwn zijn, van waaruit voor anderen 
een opwekking gaat om ook de gedach· 
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ten· die hij of zij is toegedaan, te gaan 
onderschrijven, omdat die gedachten 
kennelijk, gezien de persoon van degene 
die lid is van de V.V.D., 10ede gedach· 
ten zijn. 

D. W. DETTMEIJER. 
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Optimisme en goede geest 
Het is pletizieri•g, speciaal de laatste 

tijd zoveel prettige en optimistische 
klanken van onze lezers te mogen ver
nemen. 

Als een der voorbeelden mogen we 
noemen een briefje, dat we ontvingen 
van een abonné uit Gr'>ningen, de heer 
J. S tere n b e r g. 

De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, zo schrijft hij, ·heeft haar ze
tels behouden, maar heeft een nieuwe 
hoogte beredkt: de 500.000. Dat wil zeg
gen, dat een half millioen Nederlandse 
kiezers hun stem op de lijsten van de 
V.V.D. uitbrachten. 

Uitwendig lijkt er weinig veranderd 
te zijn, maar inwendig is er naar zijn 
mening veel verbeterd. Veel ldberalen 
van geest, die tot nu toe andere partijen 
steunden, zijn naar ons overgegaan, ter
wijl anderen, die niet (meer) bij ons 
hoorden, zijn weggegaan. 

Hij acht dit een gezonde sanering, 
waardoor een positie is bereikt Înet 
meer kans om vat te ·krijgen op de 
grote massa. . 

Onze brief•schrijver brengt dan in her. 
illncring, hoe oud het liberalisme al is 
en ziet dat als een teken van de inwen
dige kracht van het liberalisme van nu. 

Ons volkskarakter was liberaal en is 
het in feite nog. Daarom heeft hij het 
vertrouwen, dat het liberalisme het 

,Jiveer ver zal brengen; aanmerkelijk ver
i'<ler dan zijn positie ':'an thans. 
'· Het is daarbij de mooie taak o.a. van 
'Ons blad, blijk te geven va.. het gezon
·de partijleven en om de saamhorigheid, 
waarin we ons verheugen, nog op te. 
voeren. 

Sollicitaties leraren M.O. 
·Jnr is, zo sohrijft ons een "niet-be

langttebbende", groot gebrek aan 
·~rat'en bij het 'M.O. naar men zegt. 
:ofooh'bleek mij dit jaar nog, dat een op
roep werd geplaatst, maar sollicitant 
tenslotte vernam; dat men zelf nader de 
bezetting had kunnen regelen. 

Ook, dat een bevoegde leerkracht 
(gehuwde vrouw) zich na één jaar te
rugtrok; omdat voor een andere leer
kracht een aangenamer regeling moest 
worden getroffen (H.B.S. plus Gym-
nasium). · 

Zo rijst bij hem de vraag, of de In
specties in deze wel voldoende actief 

. zijn en controleren, wat er g,êschiedt. 
·Bijvoorbeeld door een herhaalde oproep 
in het Vakblad van het M.O. en in ënige 
dagbladen te plaatsen, teneinde nu reeds 
.een overzicht te kunnen samenstellen 
V!ln beschikbare leerkrachten, volledig 
of gedeeltelijk bevoegd, voor het studie
jaar 1957, e.v. 

Dit overzicht, ten dienste van direc
teuren en rectoren, is er, zo meent hij, 
mi niet. 

Voorts dienen z.i. in dit verband be
lastingfaciliteiten te worden overwogen, 
en zal men de dwaasheid terzijde moeten 
stellen om gepensioneerde directeuren 
en leraren, d·ie zich beschikbaar stellen, 
te bezoldigen naar hèt minimum van 
een jonge leraar. 

Of, zo vraagt hij, is het belang van 
het kind dit niet waard? Wat is hieraan 
gedaan? 

We geven deze gedachten hierbij 
g'aarne door aan hen, die oP dit gebied 
deskundig zijn. Het lijkt ons echter wel, 
dat hier nogal wat moeilijkheden ldggen. 
Als we het goed begrijpen, denkt onze 
geachte briefschrijver ·hier aan zolets 
als de samenstelling van een "centrale 
sollicitantenlijst". 

Sollicitaties van Ieraren zijn echter in 
sterke mate plaatselijk gericht. Het is 
de vraag, of een leraar in Arnhem, die 
aldaar solliciteert, wel lesuren in laat 
ons zeggen Groningen zou kunnen aan
vaarden. Op die lijst zouden dUs wel 
heel ve.el bijzonderheden moeten worden 
opgenomen. ' · · · 

Bovendlien worden sollicitaties inge
diend bij de meest verschillende instan
ties (er zijn nu eenmaal Rijk-s- êri ge
meentelijke H.B.S.-en, Gymnasia e.d.). 
Er zijn ook talloze (bijzondere) school-

besturen. Eenvoudig lijkt ons dit niet, 
maar nogmaals: wij geven deze gedach
ten gaarne door aan hen, die met de 
praktijk beter bekend zijn. 

EHiciency in de 
overheidshuishouding 

Minister Hofstra heeft - aldus een 
geestverwant, die zich "Agrariër" 
noemt - verzocht na te gaan, of een 
speciaal apparaat voor de Tweede Ka
mer alsnog wenselijk is, om beter te 
kunnen vaststellen, of bij de overheids
dienst een voldoende kostenbesef aan
wezdg is. 

Vroeger hebben wij- zo gaat hij ver
aer - een bezuinigingsapparaat gehad, 
nevens het domme blauwe potlood; tot 
veler teleurstelling en wanhoop. 

Hoe zal men het zich nu voorstellen? 
De ideeënbus was een goede instel

ling. Haar nut is bewezen. Thans zal 
het gaan· om de grote èn om de kleine 
lijnen. Wie kunnen die het beste beoor
delen? 

Voorop zal ·ditmaal toch wel staan, 
dat zorgvuldig dient te worden vastge
steld, wat belangrijk is, minder belang~ 
rijk is en weinig belangrijk voor de ge
h,ele Staatshuishouding en voor elk fa
cet daarvan; vooral van elke Departe
mentsactiviteit. 

Dit, zo meent hij, dient beoordeeld te 
worden door mensen, die het geheel 
kunnen overzien en door mensen, die de 
werkwijze van elk Departement min of 
meer volledig enjof één of meer hoofd
afdelingen grondig hebben leren kennen. 
Die bijvoorbeeld de gehele groei sinds 
tientallen jaren hebben meegemaakt, en 
daarin zelf hebben gewerkt. 

Zij zullen echte\? zeer onafhankelijk 
moeten zijn, in karakter en oordeel. 
Eventueel zelfs geen vriendje van de 
hoogste functionaris, maar integer en 
met een grote belangstelling voor de 
zaken van zo'n hoofdafdeling. 

Aan de haJ;J.d van tevoren opgestelde 
richtlijnen op organisatorische- en effi
ciency-basis kunnen dan voorstellen in 
kleine deskundige commissies worden 
opgemaakt, die daarna meer cèntraal 
tegenover organisatorische- en efficien
cy-deskundigen kunnen worden toege
ldcht, om de stukken rijp te maken voor 
voorlichting aan de Tweede Kamer. 

".Jon ge" gepensioneerden zullen, zo 
meent onze geestverwant tenslotte, 
hierbij van grote waarde kunnen zijn. 
Het liberale element zal hierbij hopen
lijk ook niet _ontbreken. 

Wij tekenen hierbij onzerzijds aan, dat 
dr. Lucas (K.V.P.) bij de behandeling 
van de begroting van 1956 reeds het 
denkbeeld heeft geopperd, bij de Tweede 

. Kamer ·een speciaal apparaat op te bou
wen, . dat de Kamer behulpzaam zou 
kunnen zijn bij de beoordeling van de· 
effdciency in het Overheidsbeleid. 

Of deze gedachte de meest juiste op
lossing betekent, zal nog moeten wor
den uitgemaakt. Zo doet zich· o.a. dè 
vraag voor, of dit apparaat niet teveel 
een doublure zou worden van de Alge
mene Rekenkamer. Ook . zou kunnen 
worden overwogen, de Rekenkamer eni
ge uitbreiding te geven en deze oo]{ met 
d i e taak te belasten. 

Minister Hofstra, aan die gedachte 
van dr. Lucas herinnerend, heeft nu bij 
de behandeling van de begroting 1957 
als zijn mening uitgesproken, dat "een 
beter kostenbesef en een voldoend be
drijfseconomisch inzicht bij het beoor
delen van de overheidsdiensten wense
lijk zou zijn". 

Het deed hem daarom genoegen te 
kunnen mededelen, dat de Commissie 
tot bestudering van de wenselijkheid 
van een herziening van de Comptabili
teitswet, de wenselijkheid van een appa
raat, als hier bedoeld, eveneens in stu
die zal nemen. 

Overigens verenigde Jilinister Hofstra 
zich volkomen met de mening van onze 
geestverwant mr. Van Leeuwen, dat, 
als men eens "door dik en dun ging be
zuinigen", op die hele begroting van 
verscheidene miljarden toch zeker niet 
meer dan f 100 miljoen zou zijn te be
zuinigen. 

Het is niet weinig, maar toch óók niet 

zóveel, dat men daar alles van mag ver
wa.chten of dat men daarvoor weer een 
nieuw groot ambtenaren-apparaat in 
het leven zou mogen roepen. 

.. De Waarheid"" 
en adverteerders 
Een Rqtterdamse geestverwant schrijft: 
. Is nu langzamerhand het moment niet 
gekomen, om, nu de gehele Westerse 
wereld in beroering is gekomen, een 
actie te beginnen om de adverteerders 
in "De Waarheid" te boycotten? 

Hij herinnert ons aan de woorden, dde 
Paul Scheffer in :.;ijn: "7 Jahre Sowjet 
Union" (Leipzig, 1930) op blz. 442 ei
eert, van de eerste Duitse ambassadeur 
aldaar, Von Brockdorff Rantzau: "Zu
gleich muszte er sich nach allen Erfah
rungen sagen, dasz die Sowjet-leute nur 
empfindlich waren, wenn sde öffentlich 
zur Reehenschaft gezogen würden un• 
sie ia-Pen Augen der Welt bloszgestellt 
wu~''. 

Dit geldt n ö g! 
Het culturele contact is thans door 

verschillende landen verbroken, het Ned. 
Olympisch Comité gaf een prachtig 
voorbeeld. In die richtdng ligt een ver
zet, dat de heren helemaal niet aange
naam is. 

We kunnen deze suggestie van onze 
Rotterdamse geestverwant zeer wel be
grijpen. Zij werd bovendien reeds enkele 
weken geleden gedaan, onder de verse 
indruk van de gebeurtenissen in Honga
rije. 

Nochtans zouden we hiertegen willen 
waarschuwen. Actie tegen adverteer
ders în een bepaald blad, is ons wel heel 
erg onsympathiek. Het is zoiets als druk 
onder bedreiging met broodroof en dat 
hebben we altijd beneden onze waardig. 
heid gevonden. Men begeeft er zich bo
vendien op een heel gevaarlijk pad mee. 

.Trouwens: wat valt er (rtog) te boy
èotten? Het nummer van "De Waar
hedd'' van de vorige week zaterdag, dat 
we . eens opsloegen,· telde op 8 pagina's 
totale omvang hooguit... een halve pa
gina advertenties! 
·· We zouden dan de Staatsloterij, de 
Sociale Verzekeringsbank, de Raden van 
Arbeid en de Provinciale Griffies moe
ten boycotten, want die blijken de voor...
naamste adverteerders te zijn! 

Het K.V.P.-ldd mr. Bachg heeft daar 
schriftelijke vragen over gesteld aan de 
minister-president en min~ster van AI
gemene Zaken . 

Het communisme in ons land is op 
zijn retour, onherroepelijk. Zijn aantal 
zetels in de Tweede Kamer daalde van 
10 in 1946 tot 4 thans. Dat hebben we 
beredkt met onze eigen, democrati:sche 
middelen en,- van onze kant - in een 
,openlijke strijd. 

Elders in dit nummer hebben we een 
lijst afgedrukt van communistische en 
semi-communistische organisaties. Ook 
dat was ons udt lezerskring in overwe
ging gegeven. · Dáártegen hadden we 
geen enkel bezwaar, omdat het hier be
tekent het, ter voorlichting, en ter be
strijding van camouflage, openlijk aan
wijzen van het werkelijke karakter van 
bepaalde organisaties. 

We moeten het communisme blijven 
bestrijden, fel en onverb~ddelijk, maar 
met middelen, waardoor we ons zelfres-
pect niet verliezen. A. 

Bestuurssamenstemng 
Centrale Leeuwarden 

De Centrale Leeuwarden kwam on
langs in vergadering bijeen. 

Een der belangrijkste agendapunten 
was de goedkeuring ontwerp-reglement 
van de Centrale Leeuwarden, welk regle
ment werd samengesteld door mr. B. P. 
van der Veen, mr. A. van der Werf en 
notaris T. Seinstra. 

Voorts vond een bestuursverkiezing 
plaats. Als voorzitter werd wederom be
noemd de heer B. C. Algra jr. Als ove. 
rige bestuursleden werden aangewezen 
mevrouw T. Wierda-Haanstra en de he. 
ren mr. D. F. Went, M. K. de Jong, T. 
Wind, J. Sieswerda, K. F. Elzinga, mr. A. 
van der Werf en M Miedema. ' 

H DFJCDIBEB" 1151- PAG. 8 

Dr. Krooneliberg neelilt 
afscheid als directeur YCBI llét 

Weesperplein-Ziekenhais 
te Amsterdam 

Donderdag 27 december zal een ge
wichtige datum zijn in het leven van een 
onzer geestverwanten: Dr. S. Kroonen
berg, directeur van het Weesperplein 
Ziekenhuis te Amsterdam, zal dan in een 
officiële plechtigheid afscheid nemen van 
zijn functie, die hij op 1 januari a.s. we
gens het bereiken van de 65-jarige leef
tijd moet neerleggen. 

Dr. Kroonenberg mag terugzien op een 
verdienstelijke carrière. Als officier van 
gezondheid in het voormalige Ned. Oost 
Indië heeft hij het land gediend. Daarna 
was hij werkzaam als kinderarts te 
Leeuwarden om ten slotte aangesteld te 
worden tot directeur van het Ned. Israë
lisch ziekenhuis te Amsterdam, tevens di. 
recteur van het oudelieden-gesticht der 
Ned. Isr. Gem. 

Toen aan het bestaan dezer inrichtin
gen door de bezetter een gewelddadig ein
de was gemaakt, heeft Dr. Kroonenberg 
nog zo lang mogelijk zijn zorgen gev<lijd 
aan "De .Joodse Invalide". Helaas viel 
ook deze instelling ten prooi aan de ver
nietigingsdrift van de nazi's, die ook Dr. 
Kroonenberg en zijn gezin wegvoerden 
naar Theresiënstadt. 

Na deze zware beproevingen doorstaan 
te hebben, trad Dr. Kroonenberg bij zijn 
terugkeer in het vaderland opnieuw als 
directeur van de Joodse Invalide op. Kor
te tijd later trad hij in gemeentedienst 
als directeur van het Weesperplein Zie
kenhuis, dat hij thans gaat verlaten. 

Naast dit alles heeft Dr. Kroonenberg 
steeds grote belangstelling en toewijding 
betoond voor de liberale zaak. In de 
vooroorlogse periode was hij bestuurslid 
van de afd. Amsterdam der Lib. Staats
partij. Na de .bevrijding werd hij bestuurs
lid van de V.V.D.-afdeling. Van de art
sencommisise van de V.V.D. is de heer 
Kroonenberg voorzitter. 

Het' zal hem bij zijn afscheid zeker niet 
aan belangstelling - ook van de zijde 
onzer geestver"éanten - ontbreken. 

AFSCHEID VAN 
W. VOORTHUIJSEN. 

maar niet van de politiek. 
Op 1 januari 1957 ~ai de heer W. 

Voorthuijsen, voorzitter van de V.V.D.
fractie in de Provinciale Staten-''Wn 
Noord-Holland en voorzitter van de. áf
deling Alkmaar, wegens bet bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd zijn 
functie van directeur van het gémeente
lijlk slachthuis en het marktwezen ·neer
leegen. 

Op 12 december j.l. vond in verband 
hiermede in , het Stadhuis te Alkmaar 
een hem door het gemeentebestuur aan-:
geboden ontvangst plaats, waarin gele
genheid bestond afscheid van hem te ne
men. In zijn toespraak zei burgemeester 
Wytema o.m., dat de heer Voorthuijsen 
één hobby heeft, n.l. de politiek, waar
aan hij zich na zijn pensionnering thans 
geheel zal kunnen geven. 

Uit het grote aantal bezoekers en de 
vele geschenken bleek wel duidelijk welk 
een sympathie en achting de heer Voo:tt
hujjsen in de 36 jaren dat hij te Alkmaar 
werkzaam is geweest, heett verworven. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat 
zijn terugtreden voor onze Pertij nog 
geen afscheid is en wij hopen, dat hij 
nog vele jaren onze belangen in Provin
ciale Staten en de afdeling zal blijven 
behartigen. 

Mr. Toxopëus . 
·trok volle zaal te Soestdiifl · 
De vergadering van de afdeling Soe&t

Soesterberg, d.d. 10 .dec. j.l., waarin ons 
Tweede Kamerlid mr. Toxopä.ua ov~ 
de geestelijke vrijheid sprak, is· .een 
succes geworden. Niet alleen dat de .. 9P
komst nog nimmer zo groot was, ook 
de rede van mr. Toxopëua vond een zeer ~ 
aandachtig gehoor. . _, 

Spr. vestigde er o.m. de aanda.oht op. -:; 
dat de geestelijke vrijheid niet alleen in -~ 
het gedrang komt buiten de landagren- '1 
zen doch ook in ons land. Uitvoerig '~ 
werd stil gestaàn bij het mandement dèr ;~ 
Bisschoppen en de Crematiewet. spr ... ~ 
wees er met nadruk op, d&t het .de taàk~ 
van de v.v.D. is om voor die VliJ'held, -:: 
welke nog belangrlj·ker Is dan een ~ j 
dempenaioen, te strijden. . . ·' 

Na de pauze vond een geanimeerde 'i 
gedaclhtenwisseling plaats en wemènc-;_ 
verschillende vragen beantwoord~ 

Secretariaat Ridderkerk 
Wegens vertrek van de secretaris van 

de afdeling Ridderkerk, de heer R. Rijk;O 
aart van Capellen, naar een andere ge
meente, is tot secretaresse gekOBen: 
mej. W. Pas, Paul Krugemraat 136, 
Bolnes. 
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Partij bood jarige prof. Oud diner 
aan in het Kurhaus te Scheveningen 
Zaterdag 16 december ~1. kw-am de Pa.rtijraad te 's-Sravenhage 

. bijden ter bespreking van de politieke toestand. 

Na afloop werd in het Kurhaus te Scheveningen door het Hoofd-

. bestuur, de Kamerfracties en de voorzitters va-A de Kamer

centrales een diner aan prof. Oud aangeboden, ter gelegenheid , 

van diens 70ste verjaardag. 

Tafelredes zijn gehouden namens de Partij door mr. H. van Riel, 

namens de Eerste Kamerfractie door prof. mr. A. N. Molenaar 

·en namens de Tweede Kamerfractie door drs. H. A. Korthals, 

terwijl mevrouw P. H. Smi.ts-Witvliet sprak namens de voor

. zitters van de Kamercentrales. 

- In een uitvoerig dankwoord heeft prof. Oud tenslotte uiting 

gegeven aan zijn erkentelijkheid tegenover de Partii eR haar 

afgevaardigden voor de hulde, hem gebràcht. 

• 

Diner ter gelegenheid van de 70e verjaardag van onze voorzitter, Prof. Mr. 
P. ]. Oud, door het Hoofdbestuur, de kamerfracties en de uoorzitters der· 

. Kamercentrales aangeboden op taterdag l'S dec. j.l. in het Kurhaus te Sche
veningen. Prof. Oud in gesprek met v.l.n.r.]. C. Mansen: A. W. Abspoel: 

-B. C. Algra jr., Pref. Dr. E. H. s' ]acob en lt. B. C. v. Balen Walter. 

Twee voorzitters va~ de Kamer~entrales in gesprek met de Organisator
propagandist der Partij. V.l.n.r. Ir. A. Stoffels, voorzitter van de Kamer
centrale Haarlem; Mr. ]. ]. Kamp, voorzitter van de Centrale Rotterdam 
en L. van Vlaardingen. 

Het Amsterdamse lid van het Hoofdbestuur, de heer R. Th.]. Le Cavelier 
in gesprek met het Dagelijks Bestuurslid, de heer]. M. F. A. uan Dijk . 

Mr. H. van Riel. de ondervoorzitter der Partij. in een opgewekt discour• 
over de "handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw" met Mevr. Mr. 
]. M. Stoffels-v. Haaften, lid van de Tweede Kamer. 

Drs. H. A. Korthals in gesprek met Mr. D. Schuitemaker, voorzitter van 
de Kamercentrale Utrecht en Mej. Mr. M. M. F. van Everdingen, Secre
taresse der Partij. 



De landbouw 
publieke 

verdient meer bela:pgstelling van de 
tot dusver het geval was • • optnte dan 

Maatregelen voor een verdere introductie 
V ierduizend jaar geleden w'erden 

in enkele delen van Nederland 
neds landbouwgewassen geteeld. Dit 
hebben de opgravingen in de hune
bedden in Drente 01t$ geleerd. In die 
tijd werd in ons land de landbouw -
wellicht 1W4St jacht en visserij -
neds uitgeoefend. 

Aangenomen mag 100rden, dat de 
produkten welke men verbouwde, 
uitsluitend dienden voor de voeding 
van eigen gezin. Iedereen was dus 
landbouwer, alhoewel van enig be
roep nog geea spruke geweest zal 
zijn, daar eT wog geea andere -werk
mamheden 1Denitm verricht. 

In de entDeR die volgden, trad een 
.-teeds verdergacmde specialisatie op. 
Mensen Ha. het dorp legden zich, naost 
de landbcniu1 - op eer& ander vak 
toe. Het IJ17Ibocht ontstond; de steden · 

· kwamen op; de gilden werden ge
!roTmd. De witvindiag tXm de machi
ne gaf de stoot tot de ontwikkeli1ag 
van de mdustrie. 

s-•0eds meer mense-B trokktm uit 
de ,andb<mw naar de nieuwe beroe
·pen. Ook het boeT-zijn werd een be
roep; dit giAg echter automati.reh.J)e 
andere bedrijfstakken moesten li'un 
bestaansrecht nog veroveren. Zij 
moesten zich aandienen en aan hun 
aanwezigheid grote bekendheid ge
ven, omdat ze vanaf het eerste begin 
voor anderen moesten werken en van 
anderen moesten leven. 

Mogelijk ligt in deze ontwikkelings
gang in het verre verlede:& nog de 
oorzaak van de geslotenhetd van de 
landbouwende stand en de geringe 
animo om naar buiten te treden. Na
tuurlijk is de positie van de boer 
(tuinder) totaal veranderd. 

steed, maar aan de "uitwendige zen
ding" dacht men niet. 

Gelukkig zien we de laatste jaren 
een kentering optreden. Pers en ra
dio genieteltl in de kringen van de 
organisaties meer belangstelling dan 
voorheen. 

Het landbaYwschap, het bedrijfs
schap voor de landbouw, heeft zelfs 
een bedrag van I ZO.OOO uitgetrokken 
om een studie mogelijk te maken 
o.ver de vorm e11 de wijze waarop. de 
land- e11 tuinbouw meeT a.andaeh.t 
kan Jcrijgeu. 

We hopeR 114?1 h.Mte, dot het be
stuu:r 11an het Landb0161D&Chap - be
staande uit vertegenwoordigers van 
de 3 landbovw- en de 3 lcmdaTbei
deTSOTfiGnÏSGties - zich met m. inter
ne orgtmimtorische moeilijkhedtm zal 
late11 v·erstn"kken, mGGT met ee~~ goe
de 'lXMYrlichting Ol?'eT de ltmdbouw 

naar buiten zal treden. 
Men zal zich er echter niet op 

moeten instellen, dat dit dan de enige 
1'oorlichtingsbron over de landbouw 
zal zijn. MeerdeTe stemmen uit de 
landbouwsector zullen het geluid ver
sterke'"' en verdiepen. In de Neder
landse pers geeft ieder blad een eigen 
geluid. 

In dit fidlt gezien, • toe 11eT
heugd, dat de redactie van ons week
blad heeft willen besluiten tot het 
instellen van deze rubriek. Dit biedt 
een prettige gelege-nheid om de aan
dacht van de leden van onze partij 
eens te vestigen op de di'tlerse vraag
stukken, waarmede de Nederlandse 
land- en tuinbouw momenteel te ma
ken heeft en de vele facetten van 
deze bedrijfstak aan de belangstel-: 
lende lezers nader toe ie lichten. 

L.G. 0. 

Boeiende rede van drs. Korthals over 
t:uropese samenwerking 

Geslaagde vergadering van de afdeling Lèiden 
Voor de afdeling Leiden van de VVD 

heeft het Tweede-Kamerlid H. A. Kort
hals, gesproken over de Europese sa
menwerking in politiek en economisch 
opzicht. 

De heer Korthals was van oordeel, 
dat vooral in de laatste weken weer een 
sterke behoefte wordt gevQeld naar deze 
samenwerking. Europa is bezig zich 
weer opnieuw op elhgen positie te be
zinnen. 

Met Europa staan wij thans, aldUs 
spreker, in een wereld van vele jonge 
volkeren, welke in ontwikkeling zijn. 
Naast een nationale is volgens spreker 
in het Oosten CKlk een sociale revolutie 

. gaande. Een revolutie, we!ke van Azië 
reeds overgeailagen is naar Afrika. 

Tenslotte hebben ook politieke facto
ren geleid tot een verzwakking van 
Europa. 

Gelukkig, aJGns spreker, zijn er nog 
mogelij·kheden voor West-Europa om 
haar positie in verscbrnend opzicht te 
versterken. In dit verband noemde hij 
de betekenis ~ de invloed van de West
europese Unie, de Europese Gemeen.. 
schap voor kolen en staal. bet Atlan
tisch Verdrag, de O.E.E.C..en de :Ma.r
shaH-hulp. 

Ook voor on.s land zijn aaa de Euro
pese same~rWerking grote YOCBdeJell 
verbonden. Duidelij.k is echter wel ge
bleken, dat tal van Vraagstukkeil niet 
meer nationaal. doch internationaal 
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moeten worden opgelost, Een aantal 
organea is hiier voor gecreëerd. 

Uitvoerig weidde de heer Korthals 
vervolgens uit over de betekenis en· bet 
doel van de Raad van Europa, in welke 
raad elk land volledig zijn soevereiniteit 
behoudt. Vervolgens beldchtte hij het 
bela.ngrijke coördinerende werk van de 
Kolen- en Staal-gemeen.schap, waarin 
ook de belangen van de kleine landen 
volkomem. gewa&l'borgd zijn. 

Waardevast geld 
Nadat de heer Korthals gesproken 

had ·over de poglingen, welke waren a&ll
gewend om te komen tot een Europese 
Defen.sie Gemeenscha.p - het ia helaas 
bij pogingen gebleven - sprak hij nog 
uitvoerig over de gedachte, die baan 
breekt t.a.v. een Europese markt, welke 
een opheffing van de tolmuren voor
staat en waarbij gedacht wordt aan 11«. 
lÏin het leven roepen van een weder-a.a.n. 
pessingsfonds, 

Spreker achtte het van groot belang 
dat Erlgeland in principe bereid is biel'~ 
aan zijn medewerking te verlenen. Bij 
een verwezenlijking van eea eu lUlder 
zal men ons echter waarborgen moeten 
venehaffen, o.a. van waaràe--vast-geW. 

Verder wees spl'eker er op, dat een 
eoollQIDisohe integratie ook een polii~
ke integratie zal bevorderen, een inte
gratie, welke z.i. nodig is om aan 
machtsblokken de voet dwars te zettèn. 

Tenslotte stond hij stil bij de plannen, 
welke aan de vooravond van een ve!'
wezenlijking staan t.w. de Europese Ge
meenschap voor de atoom-energie (Ea- · · 
ratom). 

Hierbij ia het evenwel van belang er 
voor te waken, dat men via deze Eura
tom het. bedrijfaleven niet gaat sociali
seren. Met nadruk verklaarde spreker, 
dat ook Nederland het niet zonder Euro
pese samenwerking kan stellen. . 

Aan het .einde van zijn lezing, waarop 
een interessante discussie volgde, greep 
de heer Korthals nog even terug op bet 
SUezconflict, waarbij hij o.m. de stelling 
poneerde ,.dat men Europa in Suez naar 
de strot heeft gegrepen". Spreker be
tremde het, dat bij dit conf1iet Enge
land en Frankrijk door de Vftr. Staten 
in de steek. zijn gelaten. • 

De voorzitter v-an de afdeling Leiden 
van de V.V.D., prof. dr. C. :S. 'F. B6t.t
dter, ~ wieDa Jeiding,delle ped be- -, 
zoobte bijeenkomst stond, dankte de ~ 
heer Korthals VOOr diena ~e · 
blik op de Europese samenwerking. 

In de huidige maatschappij is hij 
vrijwel even afhankelijk van de an
dere groepen als men daar van de 
land- en tuinbouw is. Het is immers 
uitgesloten, dat men weer naar de le
vensstandaard van weleer zou kun
nen terugkeren. Dit werd tot voor 
JWrt in de kringen van de landbouw 
nog te weinig beseft. 

Wel w.erd, en wordt er ook nu nog, 
gesproken O'IJeT de geriDge kennis 
van en waardering voor t>e boe;·en
stand, welke er buiten de landbouw 
bestaat. Geklaagd werd ove-r de ge
ringe belangstelling, welke de land
bouw van de zijde van de grote pers 

De heer Korthals die er op wees, dat 
de· Verenigde Staten bij conflicten in I! et 
Oosten bepaald niet staan aan de zijde 
van West,.Europa, bracht de uitspraken 
van minister Dulles in herinnering, 
waarin deze sterk aal'ldringt om de V.N. 
te versterken. 

. 0Yerzi~ltt van eommun1~tisehe 
of ma~telorga :'l:saties 

geniet. . 
Dat dit juist is, wordt van de zijde 

van de pers toegegeven. De oorzaak 
ligt volgens vele journalisten· in het 
feit, dat in de land- en tuinbouw 
weinig "spectaculaire" gebe11f1enissen 
plaats vinden. Een verslag van een 
vliegramp in de Stille Oceaan trekt 
meer aandacht dan een beschrijving 
van een nieuw tarweras met een sterk 
verhoogde opbrengst. 

Doch ook blijkt veelal, dat de me
dewerking van de landbouw zelve 
gering is. Men heeft zich er niet op 
ingesteld om naar buiten te treden 
en zijn werk en resuUaten via pen en 
mdio wereldkundig te maken. 

Elke industrie en elke middenstan
der of ambachtsman tTacht zichzelf 
bekend te maken, doch dit is de boer 
uiteraard volkomen vreemd. Ook de 
landbou1D0l"f107tisaties hebben tot voor 
kort aan dit .punt te Uleinig aandacht 
geschaRken. Aan hun eigen organi
$0tie11akblad werd alle aandacht be-

Best.r Centrale Frieslaad 
lnrCIIII . bijeen 

Bet beshtur van de Centrale Friesland 
vergadenle op 6 december en was daar
bij volledig aanwezig. Met instemming 
werd vernomen, dat de heer J. Sieswerda 
.,De mokken" Pingjum zitting zal nemen 
in de voorbereidingscommissie van het 
Landbouwcongres_ Het werd wenselijk 
geacht een provinciale landbouwcommis
sie in te stellen. 

De stand van de kas vertoonde een 
klein batig saldo. Betreffende het aan
stellen van een propagandist zal contact 
met het Hoofdbestuur worden· opgeno
men. 

Hierna passeerden versebillende pro_ 
vinciale vraagstukken de revue, zoals de 
VCKlrzittersbenoeming van de Prov. Ver. 
voor Vreemdelingenverkeer, de E-we
gen en natuurlijk de opbouw van de par
tijorganisatie in Friesland zelf, waarover 
een vergadering zal worden belegd met 
de besturen van de 5 Statencentrales op 
zaterdag, 5 jànuarL 

Dulles die momenteel zijn sympathie 
legt in de V .N., doet dit om niet de in
druk te wekken, dat hij :zich uitsluitend 
wil binden aan West-Europa, doch ook 
aan Azië en Afrika. Met deze gedachte 
voor ogen, is het zaak, dat Europa zich
zelf versterkt. 

Alvorens de gedachte van een ver
eni.gd Europa verder te ontwikkelen, 
sprak de heer Korthals allereerst over 
de positie van Nederland. 

Voor de tweede wereldoorlog streefde 
ons land er naar om een neutralîtelits
politiek te volgen. Men wilde buiten een 
eventue~~ strijd blijven. In dit verband 
herinnerde spreker aan de gedachten, 
welke indertijd d€lor prof. mr. Telders 
waren neergelegd iri zijn boekje ,,Neder
lands onzijdigheid". 

Toen Bitier echter in de meidagen 
van 1940 ons land binnenviel, werden 
wij geconfronteerd met de zwakte van 
een politiek, welke tot op dat ogenblik 
was gevolgd en waarvoor Churehill 
reeds had gewaarschuwd. 

Na de oorlog waren wij een ervaring 
rijker en begrepen; dat een strijd niet 
meer alleen kan worden gevoerd. Een 
politiek van onzijdigheid was niet lan
ger te l).andhaven. Thans is het eèhter 
zo, dat wij voor het nemen van Wereld
beslissingen . ~t meer zien naar J;Sonn. 
Parijs of Londen, doch naar Moskou of 
Washington. 

Europa is haar eerste plaats op het 
wereldtoneel kwijt geraa.Jr.t, temeer daar 
een belangrijk gedeelte van Europa ach
ter het ijzeren gordijn ligt. Volgens spr. 
geeft de scheiding Oost- en West-Duits
land Rusland een geweldige macht om 
invloed op de W estduit.se beslissingen 
uit te oefenen. 

Achter bij de V.S. 
Door de ontwikkeling van het Oosten 

is West-Europa ook in financieel en 
commercieel opzicht een groot deel van 
haar invloed kwijt geraakt, terwijl West
Europa op economisch terrein stukken 
achterligt bij de Ver. Staten, hetgeen de 
heer Korthals aan de hand van enkele 
produktiecijfers aantoonde. 

Van versebillende zijden werd er onze 
aandacht op gevestigd, dat er talrijke 
meestal onder neutrale naam werkende 
organisaties zijn, die in werkelijkheid als 
communistische neven- of mantelorgani
saties kunnen worden beschouwd. 

Op verzoek geven we daarom hieron
der een lijst van deze in Nederland 
werkzame organisaties, zoals die ons van 
bevoegde zijde werd verstrekt. 

Commmüsüsehe Organisatie. 
Communistische Partij Nederland. 
Dagblad: "De Waarheid". 
Weekblad: "Uilenspiegel". 
Maandblad: "Politiek en Cultuur>. 

Communistische N evenorganisaties. 
1. Verbond van bedrijfsbonden "Eenheids 

Vakcentrale" (E.V.C.) Orgaan; "Wer
kend Nederland". 
De E.v;c. bedrijfsbonden zijn: 
a. ABHlll (Algemene Bond van Werk

kers in de Hout- en M'euhileringsi.n
dustrie) orgaan: ,.Hout en Meubel". 

b. ABV (Algemene Bond van Ver
voerspersoneel) Orgaan: .,Ons Or
gaan". 

c. ABT (Algemene Bedrijfsbond Trans
port) Orgaan: "De Transportband"'. 

d. ABWB (Algenene BOnd van Wer
kesr in de Bouwnijverheid) Orgaan: 
"Wij boUWE!Jl"· 

e. ANHB (Algemene Ned. Bond van 
Hotelpersoneel) Orgaan: "Recht en 
Plicht." • 

f. ANBT (.Algemene Nederlandse 
Bond van Bioscoop.. en Theaterper
soneel) Orgaan: ,.Bioscoop en Thea-
ter". 

g. ANBZ (Algemene Nederlandse 
Bond van Zeevarenden) Orgaan: 
,.Varend Nederland". 

h. ATEK (Algemene Bond van Wer
kers in de Textiel- en Kledingj.n
dustrie) Orgaan: "De Textielarbei
det"''. 

j. BHBV <Algemene Bond van Werk
nemers in Handel-, Bank- en Ver
zekeringwezen) Orgaan: .,Handel en 
Geld". 

k. BLZ (Bond van Land- en Zuivelar
beiders) Orgaan: "Onze Toekomst". 

L BNOP <Bond van Nederlands Over
heidspersoneel) Orgaan: ,,De Over
heidspö~'. / 

m. CHEVOFA (Algemene Bond van 
Werkers in de . Chemische-, Voe
dings- en Fabriekmatige Industrie) 
Orgaan: "De Voorlichter". 

n. De Grafische (Bedrijfsbond van,. 
Werknemers in Grafische en Pa
pierverwerkende Bedrijven) Or
gaan:, "Grafisch Nederland". 

o. De Metaal (Bond van Werknemers_ 
· in de metaalnijverheid en aanver

wante boorijfstakken) Orgaan: .,De 
Werker in de Metaalnijverheid". 

2. Algemeen Nederlands Jeugdverbond 
(A.N.J.V.)) Orgaan ,.Jeugd" (week-;. 
blad). I 

S. Ned. Vrouwen Beweging <N.V.B.> Or
gaan: "Vrouwen voor Vrede en Op
bouw" (weekblad). 

4. Arbeiders Bond voor CUltuur (A.B.C.). ·. 
Deze onlangs o..:elle•- bond is YOOri
gekomen uit de voormalige Stiefding 
,.Radio Werkend NederlaDcr. De naam' 
,.Radio Werkend Neder:&antr wordt 
nog door de "Waarileid Filmindustrie" 
misbruikt. 

5. Verenigd Verzet l!MG-194CJ. Orgaall: 
,.De Stem van bet Verzet" (weekblad) •. 

8.. Organisatie van Progressieve SUlde
rende Jeugd (O.P.s.J'.) Orgaan: ,_Spek
takel" (maanblad af 14-daags blad). 

c-wisch Jllaatelorprinties. 
1. Landelijke Vereniging "NederlaDd- -

U..s.s.R." Orgaan: .,Ned.-U..s.s.R." C14-
daags blad). 

2. Vereniging ,,Nederland-Polen,. Orgaan: 
. ,.Nederland-Polen.. (maandblad). 

I. Nederlandse Vredesbeweging. Orgaan: :. 
,.Vrede" (weekblad). In deze orgamsa .. ' 
tie is bet Comité .,Dat nooit w~' 
opgenomen. 

4. Perbimpunan lndonesia. Orgaan:' "..n
donesia Merdeka .. (Yeraehijrrt ODn!g'e!
matig). 

5. Comité ,.Nederland·D.D.R.". _, 
IJ. Comité ,.Nederland-Tsjechoslowakije"-., 
'1. Comité "Nederland-Roemenië". 
8. Comité ,,Nederland-Hongarije". 
9. (in oprichting Comité "Nederland·· 

China". 
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